LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
S DES PROTOKOLS
Ludz

2014.gada 24.jūlijā

Protokols Nr. 12

S de sasaukta plkst. 14.00
S di atkl j plkst. 14.10
S di vada – novada domes priekšs d t ja Alīna Gendele
Protokol – administratīv s nodaļas pašvaldības sekret re In ra Vonda
S d piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena
S d nepiedal s: Juris Atstupens - atroda rpus Latvijas; Lolita Greit ne – Rīg ; Edgars Mekšs –
atvaļin jum ; Regīna Vorobjova- slimības d ļ; Olita Bakl ne- atrodas rpus Latvijas
S d kl tesošas personas:
Pašvaldības administr cijas darbinieki: Vilhelms Kušners, zemes ierīcības inženieris; Sergejs
Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors; Vadims Maškancevs, datorsist mu un datortīklu
administrators; Aina Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste; Jeļena Kigitoviča, juriskonsults;
Inese Kamzole, administratīv s nodaļas vadīt ja; Tatjana Binovska, juriskonsulte; Anastasija
ukša, finanšu un gr matvedības nodaļas vadīt jas vietniece budžeta jaut jumos; Ilona Igovena,
attīstības un nekustam īpašuma nodaļas vadīt ja; Lilita Gorbunova-Kozlova, Ludzas novada
soci l dienesta vadīt ja
Uzaicin t s personas – Ervīns Gorelovs; Latvijas novadu ekonomisk s attīstības projekta
“RAD M NOVADAM “AAA” komandas p rst vis; Andris Līpacis, SIA “Ludzas
apsaimniekot js” valdes priekšs d t js
Latvijas novadu ekonomisk s attīstības projekta “RAD M NOVADAM” ietvaros
izveidot s Rīgas starptautisk s ekonomikas un biznesa administr šanas augstskolas komandas
“AAA” p rst vis Ervīns Gorelovs iepazīstina ar izstr d t rīcības pl na “LUDZAS LIELEZERS”
m rķi, aktivit t m un idejas realiz ciju.
S des vadīt ja A.Gendele pied v balsot par domes s des darba k rtību. S des darba k rtīb ir 26
jaut jumi.
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Atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes s des darba k rtība
apstiprin ta.
S des vadīt ja A.Gendele pied v balsot par domes s des papildus darba k rtību. S des papildus
darba k rtīb ir 16 jaut jumi.
Domes s des papildus darba kārt ba:
1. Par ilgtermi a aiz mumu LAD projekta „Ludzas novadp tniecības muzeja “Rijas”
renov cija” īstenošanai.
2. Par Ludzas novada Ludzas pils tas galven s bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
3. Par Ludzas novada Briģu pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
4. Par Ludzas novada Cirmas pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
5. Par Ludzas novada Isnaudas pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
6. Par Ludzas novada Isnaudas pagasta Istalsnas bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
7. Par Ludzas novada Istras pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
8. Par Ludzas novada Nirzas pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
9. Par Ludzas novada ukšu pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
10. Par Ludzas novada Pildas pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
11. Par Ludzas novada Pure u pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
12. Par Ludzas novada Rund nu pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
13. Par Ludzas novada b ri tiesas priekšs d t ja, priekšs d t ja vietnieka un locekļu
iev l šanu.
14. Par izmai m Ludzas novada iepirkumu komisijas sast v .
15. SIA “Ludzas apsaimniekot js” 2014.gada 1.pusgada bilances analīze.
16. Atskaite par Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 1.pusgada budžeta izpildi.
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes s des papildus
darba k rtība apstiprin ta.
Darba kārt ba:
1. Par zemes platību un robežu noteikšanu, k arī lietošanas tiesību dokumentu un
apgrūtin jumu apstiprin šanu.
2. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
3. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma nosl gšanu.
4. Par zemes platību apstiprin šanu.
5. Par zemes lietošanas m rķa mai u zemes vienībai.
6. Par zemes reformas pabeigšanu Ludzas novada Ludzas pils t .
7. Par grozījumiem Ludzas rajona Isnaudas pagasta padomes 2008.gada 25.novembra
s des l mum (protokols Nr.4.1.§) „Par adreses piešķiršanu”.
8. Par zemes vienības piekritību Ludzas novada pašvaldībai.
9. Par nekustam īpašuma lietošanas m rķa mai u.
10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības atzīšanu par piekrītošu
Ludzas novada pašvaldībai.
11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes
fond .
12. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u
bezstrīda k rtīb .
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13. Par debitoru par du izsl gšanu no uzskaites.
14. Par ilgtermi a aiz mumu līgumu nosacījumu mai u.
15. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu.
16. Par neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu.
17. Par īres maksas noteikšanu dzīvojam m j „Pauguri i”, c. Kivdolova, Pure u
pagast , Ludzas novad .
18. Par nekstam īpašuma “Pagastm ja”, ar kadastra apzīm jumu 68780050316, c.Nirza,
Nirzas pagasts, Ludzas novads treš s izsoles izsoles rezult tu apstiprin šanu.
19. Par dzīvokļa Nr.1, Stacijas iel 31, Ludz , Ludzas novad , pirm s izsoles rezult tu,
protokola un otr s izsoles noteikumu, s kumcenas apstiprin šanu.
20. Par dzīvokļa Nr.2, Stacijas iel 31, Ludz , Ludzas novad , pirm s izsoles rezult tu,
protokola un otr s izsoles noteikumu, s kumcenas apstiprin šanu.
21. Par nekstam īpašuma “Intern ts”, ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0368, c.Nirza,
Nirzas pagasts, Ludzas novads p rdošanas cenas apstiprin šanu.
22. Par noteikumu ”Ludzas novada pašvaldības kapit lsabiedrību un kapit la daļu priv t
kapit lsabiedrīb un publiski priv t kapit lsabiedrīb p rvaldības noteikumi” apstiprin šanu.
23. Par 2014.gada 26.jūnija Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 „Par
Ludzas novada kaps tu darbību un uztur šanas noteikumi” preciz šanu.
24. Par konkursa „Ludzas novada uz m ju gada balva 2014” nolikuma apstiprin šanu.
25. Par grozījumiem Ludzas novada domes 28.12.2013. s des l mum „Par Ludzas
novada bibliot ku direktoru/vadīt ju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr.26, 63.§).
26. Par A.Gendeles komand jumu uz Baltkrievijas Republiku.
27. Par ilgtermi a aiz mumu LAD projekta „Ludzas novadp tniecības muzeja “Rijas”
renov cija” īstenošanai.
28. Par Ludzas novada Ludzas pils tas galven s bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
29. Par Ludzas novada Briģu pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
30. Par Ludzas novada Cirmas pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
31. Par Ludzas novada Isnaudas pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
32. Par Ludzas novada Isnaudas pagasta Istalsnas bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
33. Par Ludzas novada Istras pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
34. Par Ludzas novada Nirzas pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
35. Par Ludzas novada ukšu pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
36. Par Ludzas novada Pildas pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
37. Par Ludzas novada Pure u pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
38. Par Ludzas novada Rund nu pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu.
39. Par Ludzas novada b ri tiesas priekšs d t ja, priekšs d t ja vietnieka un locekļu
iev l šanu.
40. Par izmai m Ludzas novada iepirkumu komisijas sast v .
41. SIA “Ludzas apsaimniekot js” 2014.gada 1.pusgada bilances analīze.
42. Atskaite par Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 1.pusgada budžeta izpildi.
1. §
Par zemes plat bu un robežu noteikšanu, kā ar lietošanas ties bu dokumentu un
apgrūtinājumu apstiprināšanu
V.Kušners
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 24.aprīļa s des l mumu (protokols Nr.6.6.§) „Par ku
uztur šanai nepieciešam s zemes platības noteikšanu” 2.punktu tika noteikts nepieciešamais
zemes gabals 450 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 001 0608, J. K., personas kods
XXX, piederoš s d rza m ji as uztur šanai Dainas iel 10, Ludza, Ludzas nov..
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SIA „KVINTESENCE” (reģistr cijas Nr.42403023757) 2014.gada 28.maij veicot zemes
gabala Dainas iel 10, Ludza, Ludzas nov. uzm rīšanu, tika noteikta zemes gabala platība 450
kv.m d rza m ji as uztur šanai.
Pamatojoties uz SIA „Kvintesence” sagatavotajiem zemes lietošanas dokumentiem
(zemes gabala Dainas iel 10, Ludza, Ludzas nov. pl ns m rog 1:500), Ludzas novada
pašvaldības Ludzas pils tas zemes komisijas 2014.gada 15.jūlija protokola Nr.7 l mumu un
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt nepieciešamo zemes gabala 450 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 001
0608 Dainas iel 10, Ludza, Ludzas nov., J. K., personas kods XXX, piederoš s d rza m ji as
uztur šanai. Noteikt zemes lietošanas m rķi 0601 – individu lo dzīvojamo m ju apbūve).
2. Apstiprin t zemes gabala robežu pl nu platīb 450 kv.m Dainas iel 10, Ludza, Ludzas
nov..
3. Zemes gabalam Dainas iel 10, Ludza, Ludzas nov. apgrūtin jumi nav noteikti.
4. Uz zemes gabalu Dainas iel 10, Ludza, Ludzas nov. bijušie īpašnieki vai vi u
mantinieki, kuriem pieder ja zeme uz 1940.gada 21.jūliju nav pieteikušies un citu personu
pieprasījumi nav sa emti.
5. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa rīkojumu
Nr.158 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojum Nr.297 „Par zemes vienību
piederību vai piekritību valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiecīg s
ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatiz cijas aģentūra” person ”” zemes vienība 450
kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 001 0608 Dainas iel 10, Ludza, Ludzas nov. ir
piekrītošs Latvijas valstij un reģistr jama Latvijas Republikas Finanšu ministrijas person .
6. Zemes lietot ja darbību ierobežo Ludzas novada teritori lpl nojums 2013.-2024.gadam
un 31.01.2013.gada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”,
un Latvijas Republikas sp k esošie likumdošanas akti.

2.§
Par zemes vien bas atdal šanu un pašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam pašumam
V.Kušners
Izskatot V. Š., dzīvo (adrese), V. Š., dzīvo (adrese), I. V., dzīvo (adrese) un A. Š., dzīvo
(adrese), 09.07.2014. iesniegumu, reģ. 10.07.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/2064, par zemes vienības
platīb 7,3 ha ar kadastra apzīm jumu 6850 002 0124 atdalīšanu no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6850 002 0123 „Akme i”, Cirmas pag., Ludzas nov. un piešķirt jaunu īpašuma
nosaukumu nekustamam īpašumam, kura sast v atdalīt zemes vienība ar kadastra apzīm jumu
6850 002 0124, „Jaunie Akme i”, Cirmas pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz 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
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka V. Š., personas kods XXX, V. Š., personas kods XXX, I. V., personas
kods XXXun A. Š., personas kods XXX, atdala zemes vienību 7,3 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6850 002 0124 no nekust m īpašuma ar kadastra numuru 6850 002 0123
„Akmeņi”, Cirmas pag., Ludzas nov..
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2. Atdalītam nekustamam īpašumam, kura sast v atdalīt zemes vienība platīb 7,3 ha
ar kadastra apzīm jumu 6850 002 0124, piešķirt īpašuma nosaukumu „Jaunie Akmeņi”, Cirmas
pag., Ludzas nov..
3.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
V.Kušners
1.
Izskatot E. V., dzīvo (adrese)., 01.07.2014.g. iesniegumu, reģ. 01.07.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/1998, par zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6801 003 0238 Blauma a iela,
Ludza, Ludzas nov. nošķirt s daļas 780 kv.m platīb piešķiršanu nom dīķa uztur šanai.
Zemes vienība ar kadastra apzīm jumu 6801 003 0238 Blauma a iela, Ludza, Ludzas
nov. ir reģistr ta Ludzas novada Ludzas pils tas zemesgr matu nodalījum ar folijas
Nr.100000523165.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprin ti ar preciz jumiem
Ludzas novada domes s des 2013.gada 22.augusta l mumu (protokols Nr.20.57.§), otr s daļas
3.punkts nosaka, ka neapbūv ta zemesgabala bez apbūves tiesīb m, kura platība nep rsniedz 1,0
ha, nomas maksas apm rs gad ir 2% no zemes kadastr l s v rtības plus PVN – bet ne maz k par
EUR 7,00 gad plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprin ti ar
preciz jumiem Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta s des l muma (protokols
Nr.20.57.§), otr s daļas 3.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt E. V., personas kods XXX, nom nošķirto daļu no zemes vienības 780 kv.m
platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 003 0238 Blauma a iela, Ludza, Ludzas nov. no 2014.gada
1.augusta līdz 2019.gada 31.jūlijam bez apbūves tiesīb m dīķa uztur šanai.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar E. V., personas kods XXX, uz nošķirto daļu no zemes
vienības 780 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 003 0238 Blauma a iela, Ludza, Ludzas
nov. uz pieciem gadiem.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 2,0 % no zemes gabala kadastr l s v rtības
plus PVN – bet ne maz k par EUR 7,00 gad plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot A. D., dzīvo (adrese), 02.07.2014. iesniegumu, reģ. 02.07.2014. ar
Nr.31.1.1.7.1/732, par zemes nomas līguma pagarin šanu uz zemes vienību 0,9 ha platīb ar
kadastra apzīm jumiem 6858 002 0101 Isnaudas pag., Ludzas nov., kura ir ieskaitīta rezerves
zemes fond .
Ar Ludzas novada domes 2012.gada 24.maija s des l mumu (protokols Nr.14.10.§)
6.punktu tika piešķirts nom A. D. zemes vienības: 1,0 ha platīb ar kadastra apzīm jumiem 6858
002 0100 un 0,9 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 002 0101 Isnaudas pag., Ludzas nov. no
rezerves zemes fonda līdz 2014.gada 31.maijam.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 4.jūnij nosl dza zemesgabala nomas līgums Nr.52
ar A. D., personas kods XXX, par zemes vienīb m: 1,0 ha platīb ar kadastra apzīm jumiem
6858 002 0100 un 0,9 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 002 0101 Isnaudas pag., Ludzas
nov. līdz 2014.gada 31.maijam.
A. D. iesniedza 2014.gada 30.jūnij iesniegumu, kur vi š atteic s no nomas tiesīb m uz
zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6858 002 0100 Isnaudas pag., Ludzas nov.
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Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administratīv procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iest de vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jaut jumu, pamatojoties uz
to, ka šis jaut jums nav noregul ts ar likumu vai citu r jo normatīvo aktu (iest žu un tiesu
juridisk s obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piem rot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piem rošanas meh nismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi
normatīvie akti, kas tuv k regul tu attiecīg s tiesību normas piem rošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iest de vai nedarbojas iest de, kurai šī tiesību norma ir j piem ro
vai cit d veid j piedal s t s piem rošan .
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes
p rvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju p rvaldību
(koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka p rvaldību nodrošina pašvaldības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administratīvais
procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa
noteikumi Nr.214 „Par Zemes p rvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu 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 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. D., personas kods XXX, nom zemes vienību 0,9 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6858 002 0101 Isnaudas pag., Ludzas nov. ar 2014.gada 1.augustu bez apbūves
tiesīb m uz diviem gadiem.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar A. D., personas kods XXX, par zemes vienību 0,9 ha
platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 002 0101 Isnaudas pag., Ludzas nov., termi no 2014.gada
1.augusta līdz 2016.gada 31.jūlijam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s v rtības gad .
4. Iznom t jam ir tiesības vienpus ji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz r jiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot A. D., dzīvo (adrese)., 02.07.2014. iesniegumu, reģ. 02.07.2014. ar
Nr.31.1.1.7.1/732, par zemes nomas līguma pagarin šanu uz zemes vienību 3,4 ha platīb ar
kadastra apzīm jumiem 6858 001 0112 „Irben ji”, Isnaudas pag., Ludzas nov., kura ir ieskaitīta
rezerves zemes fond .
Ar Ludzas novada domes 2012.gada 26.aprīļa s des l mumu (protokols Nr.11.9.§)
2.punktu tika piešķirts nom A. D. zemes vienība 3,4 ha platīb ar kadastra apzīm jumiem 6858
001 0112 „Irben ji”, Isnaudas pag., Ludzas nov. no rezerves zemes fonda līdz 2014.gada
30.aprīlim.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 7.maij nosl dza zemesgabala nomas līgums Nr.32
ar A. D., personas kods XXX, par zemes vienību 3,4 ha platīb ar kadastra apzīm jumiem 6858
001 0112 „Irben ji”, Isnaudas pag., Ludzas nov. līdz 2014.gada 30.aprīlim.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administratīv procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iest de vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jaut jumu, pamatojoties uz
to, ka šis jaut jums nav noregul ts ar likumu vai citu r jo normatīvo aktu (iest žu un tiesu
juridisk s obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piem rot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piem rošanas meh nismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi
normatīvie akti, kas tuv k regul tu attiecīg s tiesību normas piem rošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iest de vai nedarbojas iest de, kurai šī tiesību norma ir j piem ro
vai cit d veid j piedal s t s piem rošan .
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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 2007.gada 30.oktobra noteikumu 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 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. D., personas kods XXX, nom zemes vienību 3,4 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6858 001 0112 „Irben ji”, Isnaudas pag., Ludzas nov. ar 2014.gada 1.augustu bez
apbūves tiesīb m uz diviem gadiem.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar A. D., personas kods XXX, par zemes vienību 3,4 ha
platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 001 0112 „Irben ji”, Isnaudas pag., Ludzas nov., termi no
2014.gada 1.augusta līdz 2016.gada 31.jūlijam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s v rtības gad .
4. Iznom t jam ir tiesības vienpus ji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz r jiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot P. S., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 08.07.2014. iesniegumu, reģ.
09.07.2014. ar Nr.31.1.1.11.2/2052, par zemes nomas līguma pagarin šanu uz zemes vienību 684
kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0128 Puškina iel 7A, Ludza, Ludzas nov., kura ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai uz pieciem gadiem.
Ar Ludzas novada domes 2012.gada 24.maija s des l mumu (protokols Nr.14.10.§)
1.punktu tika piešķirts nom P. S. zemes vienība 684 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumiem
6801 006 0128 Puškina iel 7A, Ludza, Ludzas nov. līdz 2014.gada 31.maijam.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 28.maij nosl dza zemesgabala nomas līgums Nr.50
ar P. S., personas kods XXX, par zemes vienību 684 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumiem
6801 006 0128 Puškina iel 7A, Ludza, Ludzas nov..
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprin ti ar preciz jumiem
Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta s des l muma (protokols Nr.20.57.§), otr s daļas
3.punkts nosaka, ka neapbūv ta zemesgabala bez apbūves tiesīb m, kura platība nep rsniedz 1,0
ha, nomas maksas apm rs gad ir 2% no zemes kadastr l s v rtības plus PVN – bet ne maz k par
EUR 7,00 gad plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprin ti ar
preciz jumiem Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta s des l muma (protokols
Nr.20.57.§), otr s daļas 3.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt P. S., personas kods XXX, nom zemes vienību 684 kv.m platīb ar kadastra
apzīm jumu 6801 006 0128 Puškina iel 7A, Ludza, Ludzas nov. no 2014.gada 1.augusta līdz
2019.gada 31.jūlijam bez apbūves tiesīb m.
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2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar P. S., personas kods XXX, uz zemes vienību 684
kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0128 Puškina iel 7A, Ludza, Ludzas nov. uz
pieciem gadiem.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 2,0 % no zemes gabala kadastr l s v rtības
plus PVN – bet ne maz k par EUR 7,00 gad plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot SIA „ARIOLS”, reģistr cijas numurs 40002013387, juridisk adrese Rūpniecības
iel 14A, Ludza, Ludzas nov., 01.07.2014. iesniegumu, reģ. 01.07.2014. ar Nr.31.1.1.7.1/721, par
piešķiršanu nom zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0240 Rai a iel 34A, Ludza,
Ludzas nov. nošķirto daļu 30 kv.m platīb uz pieciem gadiem pagaidu kioska kas uzst dīšanai,
tika konstat ts, ka:
Zemes vienība ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0240 Rai a iel 34A, Ludza, Ludzas
nov. ir reģistr ta Ludzas novada Ludzas pils tas zemesgr matu nodalījum ar folijas
Nr.100000149230.
Ludzas pils tas pašvaldība 2009.gada 29.aprīlī nosl dza zemesgabala nomas līgums Nr.2
ar AS „Preses Apvien ba” par zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0240 Rai a iel
34A, Ludza, Ludzas nov. nošķirto daļu 30 kv.m platīb .
SIA „NARVESEN BALTIJA” attīstības departamenta direktora vietniece Iraīda Treilone
2014.gada 11.jūnij , reģ. 16.06.2014. ar Nr.31.1.1.8.1/721, iesniedza iesniegumu par Ludzas
pils tas pašvaldības 2009.gada 29.aprīlī nosl gto zemesgabala nomas līguma Nr.2 lauzšanu uz
zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0240 Rai a iel 34A, Ludza, Ludzas nov.
nošķirto daļu 30 kv.m platīb .
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprin ti ar preciz jumiem
Ludzas novada domes s des 2013.gada 22.augusta l mumu (protokols Nr.20.57.§), otr s daļas
3.punkts nosaka, ka neapbūv ta zemesgabala bez apbūves tiesīb m, kura platība nep rsniedz 1,0
ha, nomas maksas apm rs gad ir 2% no zemes kadastr l s v rtības plus PVN – bet ne maz k par
EUR 7,00 gad plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprin ti ar
preciz jumiem Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta s des l muma (protokols
Nr.20.57.§), otr s daļas 3.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Ludzas pils tas pašvaldības 2009.gada 29.aprīļa nosl gto zemesgabala nomas
līguma Nr.2 ar AS „Preses Apvien ba” uz zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6801 006
0240 Rai a iel 34A, Ludza, Ludzas nov. nošķirto daļu 30 kv.m platīb ar 2014.gada 15.jūliju.
2. Piešķirt SIA „ARIOLS”, reģistr cijas numurs 40002013387, nom zemes vienības ar
kadastra apzīm jumu 6801 006 0240 Rai a iel 34A, Ludza, Ludzas nov. nošķirto daļu 30 kv.m
platīb pagaidu kioska kas uzst dīšanai no 2014.gada 1.augusta līdz 2019.gada 31.jūlijam.
3. Nosl gt zemes nomas līgumu ar SIA „ARIOLS”, reģistr cijas numurs 40002013387,
uz zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0240 Rai a iel 34A, Ludza, Ludzas nov.
nošķirto daļu 30 kv.m uz pieciem gadiem.
4. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 2,0 % no zemes gabala kadastr l s v rtības
plus PVN – bet ne maz k par EUR 7,00 gad plus PVN.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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6.
Izskatot I. N., dzīvo (adrese), 14.07.2014. iesniegumu, reģ. 14.07.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/2079, par zemes vienības 0,4461 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0241
„Mir ža”, ukšu pag., Ludzas nov. piešķiršanu nom .
Ar Ludzas rajona ukšu pagasta padomes 2009.gada 29.janv ra s des l muma
(protokols Nr.1.3.§) 2.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības Ruslanam Lihnovskim uz zemes
gabalu 0,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0241 ukšu pagast .
Ludzas rajona ukšu pagasta pašvaldība 2009.gada 31.mart nosl dza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.32 ar Ruslanu Lihnovski uz zemes gabalu 0,3 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6880 001 0241 ukšu pagast .
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laik
pašvaldīb m piekrīt un uz attiecīg s pašvaldības v rda zemesgr mat ierakst ma, neapbūv ta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļ noteiktaj termi ir nosl gti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.febru ra s des l muma (protokols Nr.2.8.§)
54.punktu tika atzīts, ka zemes gabals 0,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0241
‘Mir ža”, ukšu pag., Ludzas nov. ir piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai.
Ruslans Lihnovskis 2014.gada 27.mart iesniedza iesniegumu par atteikšanos no
nomas tiesībam uz zemes vienību 0,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0241
‘Mir ža”, ukšu pag., Ludzas nov. un 2014.gada 1.aprīlī Ludzas novada pašvaldība izbeidza
nomas tiesības uz šo zemes vienību.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprin ti ar preciz jumiem
Ludzas novada domes s des 2013.gada 22.augusta l mumu (protokols Nr.20.57.§), otr s daļas
3.punkts nosaka, ka neapbūv ta zemesgabala bez apbūves tiesīb m, kura platība nep rsniedz 1,0
ha, nomas maksas apm rs gad ir 2% no zemes kadastr l s v rtības plus PVN – bet ne maz k par
EUR 7,00 gad plus PVN.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprin ti ar
papildin jumiem Ludzas novada domes s des 2013.gada 22.augusta l mumu (protokols
Nr.20.57.§), otr s daļas 5.punkts nosaka, ka neapbūv ta zemesgabala bez apbūves tiesīb m, kura
platība p rsniedz 2,0 ha, nomas maksas apm rs gad ir 3% no zemes kadastr l s v rtības plus
PVN – bet ne maz k par EUR 21,00 gad plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 otr s daļas
4.punktu un 5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt I. N., personas kods XXX, nom zemes vienību 0,4461 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6880 001 0241 „Mirāža”, ukšu pag., Ludzas nov. ar 2014.gada 1.augustu bez
apbūves tiesīb m.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar I. N., personas kods XXX, uz zemes vienību 0,4461
ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0241 „Mirāža”, ukšu pag., Ludzas nov. termi uz
5.gadiem.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 2,0 % no zemes gabala kadastr l s v rtības
plus PVN – bet ne maz k par EUR 7,00 gad plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
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5. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.§
Par zemes plat bu apstiprināšanu
V.Kušners
Sakar ar to, ka p c Ludzas novada Ludzas teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam. kas
apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu (protokols Nr.3.1.§) daļa no
zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6801 001 0065, kura ir ieskaitīta zem zemes reformas
pabeigšanai, paredz ts Kuļ eva ielas 12 m joslas paplašin šanai, līdz ar to ir nepieciešams zemes
vienīb m ar kadastra apzīm jumiem 6801 001 0065 un 6801 001 0081 apstiprin t platības un
robežas saska ar grafisko pielikumu.
Pamatojoties uz Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta
pirm s daļas 27.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t zemes vienībai ar zemes kadastra apzīm jumu 6801 001 0065 Klus iel 7,
Ludza, Ludzas nov. platību 2102 kv.m, saska ar grafisko pielikumu.
2. Apstiprin t zemes vienībai ar zemes kadastra apzīm jumu 6801 001 0081 „Kuļ eva
iela”, Ludza, Ludzas nov. platību 32806 kv.m, saska ar grafisko pielikumu.
3. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroju veikt izmai as Ludzas novada
Ludzas pils tas Nekust m īpašuma valsts kadastra inform cijas sist m un kadastra kart .

5. §
Par zemes lietošanas m rķa mai u zemes vien bai
V.Kušners
1.
Izskatot V. S., dzīvo (adrese), 26.06.2014. iesniegumus, reģ.26.06.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/1954, par zemes lietošanas m rķa mai u zemes vienībai ar kop jo platību 5,95 ha
(kadastra apzīm jums 6858 009 0074) „L cenes”, Isnaudas pag., Ludzas nov. no koda 0101
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), jo p c zemes gabala robežu pl na eksplik cijas
meža masīva platība ir 5,23 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas m rķa noteikšanu
vai mai u šo noteikumu 16. vai 17.punkt min tajos gadījumos m neša laik ierosina nekustam
īpašuma īpašnieks vai, ja t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai viet j s pašvaldības zemei - t s
lietot js vai, ja t da nav, - nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u
var ierosin t arī valsts vai pašvaldības institūcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja st jies sp k det lpl nojums
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un neapbūv tajai zemes vienībai lietošanas m rķis neatbilst det lpl nojum noteiktajai pl notajai
(atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības ukšu pagasta teritori lpl nojumu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m īpašuma
lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un mai as
k rtība” treš s nodaļas 18.punku un 17.6.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai 5,95 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 009 0074 „Lācenes”,
Isnaudas pag., Ludzas nov. zemes lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir mežsaimniecība).
2.
Izskatot V. R., dzīvo (adrese). un L. P., dzīvo (adrese), 09.05.2014.iesniegumus,
reģ.15.05.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/11435 un ar Nr.3.1.1.11.2/11436, par zemes lietošanas m rķa
mai u zemes vienībai ar kop jo platību 0,7 ha (kadastra apzīm jums 6888 003 0114) „Ogļu
m jas”, Pure u pag., Ludzas nov. no koda 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir
lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir
mežsaimniecība), jo p c zemes gabala robežu pl na eksplik cijas meža masīva platība ir 0,7 ha
un par zemes lietošanas m rķa mai u zemes vienībai ar kop jo platību 1,7 ha (kadastra
apzīm jums 6888 003 0014) „Ogļu m jas”, Pure u pag., Ludzas nov. no koda 0101 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), jo p c zemes gabala robežu pl na eksplik cijas meža
masīva platība ir 1,7 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas m rķa noteikšanu
vai mai u šo noteikumu 16. vai 17.punkt min tajos gadījumos m neša laik ierosina nekustam
īpašuma īpašnieks vai, ja t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai viet j s pašvaldības zemei - t s
lietot js vai, ja t da nav, - nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u
var ierosin t arī valsts vai pašvaldības institūcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja st jies sp k det lpl nojums
un neapbūv tajai zemes vienībai lietošanas m rķis neatbilst det lpl nojum noteiktajai pl notajai
(atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības ukšu pagasta teritori lpl nojumu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m īpašuma
lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un mai as
k rtība” treš s nodaļas 18.punku un 17.6.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai 0,7 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6888 003 0114 „Ogļu
mājas”, Pure u pag., Ludzas nov. zemes lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir mežsaimniecība).
2. Mainīt zemes vienībai 1,7 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6888 003 0014 „Ogļu
mājas”, Pure u pag., Ludzas nov. zemes lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
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saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir mežsaimniecība).
3. Ar šī l muma sp k st šanos sp ku zaud Ludzas novada domes 2014.gada 26.jūnija
s des l mums (protokols Nr.10.6.§) „Par zemes lietošanas m rķa piešķiršanu vai mai u zemes
vienībai”.
6.§
Par zemes reformas pabeigšanu Ludzas novada Ludzas pils tā
V.Kušners
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas
pils t s” 6.pants (turpm k – Likums) nosaka, ka pašvaldībai līdz 2014.gada 30.novembrim
j sagatavo un j iesniedz Valsts zemes dienest (turpm k – VZD) pazi ojums par zemes reformas
pabeigšanu pils t un p rskats par zemes reformu reglament jošos normatīvos aktos noteikto
darbu izpildi (turpm k – P rskats).
Ludzas novada pašvaldība sadarbīb ar VZD un VZD Latgales reģion lo nodaļu atbilstoši
Likumam sagatavojusi P rskatu.
P rskat nor dīt s zemes vienības, zemes vienību platības un personas, kuras īpašuma
tiesības nav nostiprin jušas zemesgr mat , bet kur m ir atjaunotas īpašuma tiesības, kuras
nosl gušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipot ku un
zemes banku”, zemes vienības un to platības, uz kur m īpašuma tiesības saska ar Latvijas
Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu
zemesgr mat s” nostiprin mas zemersgr mat uz valsts un pašvaldības v rda, līdzv rtīg s zemes
kompens cijas un rezerves zemes fond ieskaitīt s, k arī zemes reformas laik neizmantot s
zemes vienības un to platības, tai skait inform cija pa publiskajiem ūde iem. emot v r zemes
vienības piederības statusu, inform cija P rskat sadalīta septi s sadaļ s:
1. Zemes vienības ar satatusu „Zeme, par kuru pie emti zemes komisijas atzinumi par
īpašuma tiesību atjaunošanu”- sadaļ iekļautas 23 zemes vienības ar statusu „40 - zeme, par kuru
pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu”.
2. Zemes vienības ar satatusu „Nekustam īpašuma tiesiskais valdījums”- sadaļ iekļautas
18 zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums”.
3. Zemes vienības ar satatusu „Pašvaldībai piekritīg zeme”- sadaļ iekļautas 305 zemes
vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme”.
4. Zemes vienības ar satatusu „Valstij piekritīg zeme”- sadaļ iekļautas 89 zemes
vienības ar statusu „Valstij piekritīgā zeme”.
5. Zemes vienības ar satatusu „Publiskie ūde i”- sadaļ iekļautas 1 zemes vienība ar
statusu „Publiskie ūdeņi”.
6. Zemes vienības ar satatusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai”- sadaļ iekļautas 96
zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai”.
7. Zemes vienības ar satatusu „Rezerves zemes fonds”- sadaļ iekļautas 169 zemes
vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds”.
Saska ar p rskat sniegto inform ciju Ludzas novada Ludzas pils tas teritorij vis m
zemesgr mat neierakstītaj m zemes vienīb m ir noteikts to piederības vai piekritības statuss un
tas atbilst pašvaldības rīcīb esošajiem dokumentiem.
Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumiem un saska ar p rskat sniegto inform ciju
VZD uztur taj Nekustam īpašuma valsts kadastra inform cijas sist m (turpm k – Kadastra
inform cijas sist ma) vis m Ludzas novada Ludzas pils tas teritorij esošaj m zemes vienīb m
ar statusu „Valstij piekritīg zeme” ir iereģistr ts piederības vai piekritības statuss valstij.
Savuk rt attiecīb uz Kadastra inform cijas sist m reģistr taj m zemes vienīb m Ludzas
novada Ludzas pils t ar statusu „40 - zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par
īpašuma tiesību atjaunošanu”, Ludzas novada pašvaldība konstat , ka šo zemes vienību efektīvu
izmantošanu kav nesak rtoto un neesošu normatīvo aktu regul jums, piem ram: uz zemes
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vienības 3926 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 68010040495 un nekustam īpašuma
lietošanas m rķi (0701) – „Vienst va vai divst vu daudzdfzīvokļu m ju apbūve” atrodas divas
pašvaldībai īpašum piederošas divst vu daudzdzīvokļu m jas, kur ir probl mas ar to uztur šanu
un apsaimniekošanu, jo Sima Dreijer, kurai ar Ludzas pils tas zemes komisijas 1997.gada
18.marta l mumu Nr.764 ir atzītas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi Stacijas iel 18, Ludza,
Ludzas nov., neapsaimnieko šo zemi. Nepieciešams, lai tiktu pie emti normatīvie akti, kuri
noteiktu mantiniekiem termi u līdz kuram vi iem būtu j iereģistr mantojam s zemes.
P rskats pievienots l muma pielikum .
Iev rojot iepriekš min to un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma Par
pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu Latvijas Republikas pils t s” 6.pantu un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apliecin t, ka Ludzas novada Ludzas pils tas teritorij ir pabeigts zemes reformas
process.
2. Lūgt VZD sagatavot iesniegšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par zemes
reformas pabeigšanu Ludzas pils t , Ludzas novad .
7.§
Par groz jumiem Ludzas rajona Isnaudas pagasta padomes 2008.gada 25.novembra s des
l mumā (protokols Nr.4, 1.§) „Par adreses piešķiršanu”
V.Kušners
Ar Ludzas rajona Isnaudas pagasta padomes 2008.gada 25.novembra s des l mumu
(protokols Nr.4, 1.§) tika piešķirta Valsts robežsardzes Avi cijas p rvaldei adrese „Jaunsmilgas”,
Isnaudas pag., Ludzas nov..
Sakar ar to, ka adrese tika piešķirta nepilnīgi, nenor dot ciema nosaukumu, zemes
vienību un ar to funkcion li saistīt m k m, ir nepieciešams grozīt Ludzas rajona Isnaudas
pagasta padomes 2008.gada 25.novembra s des l mumu (protokols Nr.4.1.§) „Par adreses
piešķiršanu”.
Latvijas Republikas likuma „Administratīv procesa likums” 72.pants „Kļūdu labošana”
nosaka, ka :
1) Iest de jebkur laik administratīv akta tekst var izlabot acīmredzamas
p rrakstīšan s vai matem tisk apr ķina kļūdas, k arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina
l muma būtību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīv procesa likums” 72.pantu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 “Adres cijas
sist mas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Ludzas rajona Isnaudas pagasta padomes 2008.gada 25.novembra s des l mum
(protokols Nr.4, 1.§) „Par adreses piešķiršanu” grozījumus un izteikt š d redakcij :
“Piešķirt zemes vienībai 2,37 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 001 0152 un ar to
funkcion li saistīt m k m adresi „Jaunsmilgas”, Runtorta, Isnaudas pag., Ludzas nov..”

8. §
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Par zemes vien bas piekrit bu Ludzas novada pašvald bai
V.Kušners
Ar Ludzas rajona Istras pagasta padomes s des 2008.gada 29.septembra l mumu „Par
lauku apvidus zemes piekritību Istras pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu
zemes reformas pabeigšanai" (protokols Nr.11.,5.§,2.p., 2.37.apakšpunkts) tika nodota zemes
reformas pabeigšanai Šķaunes ezera daļa - zemes vienība 91 ha platīb ar kadastra apzīm jumu
6860 006 0263 (šobrīd Nekust m īpašuma valsts kadastra inform cijas sist m zemes vienība
reģistr ta ar kadastra apzīm jumu - 6860 006 0015).
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroja, 2014. gada 16.maija v stuli
Nr.9-02/355753-1/1 par inform cijas sniegšanu, tika konstat ts, ka zemes vienībai ar kadastra
apzīm jumu 6860 006 0015 (Šķaunes ezera daļa) nav piekļuves iesp ju.
Latvijas Republikas Centr l zemes komisija ar 2014.gada 19.maija l mumu Nr.9547
konstat jusi, ka pašvaldība pieļ vusi kļūdu nodot zemes reformas pabeigšanai zemes gabalu bez
piekļuves iesp j m (starpgabalu).
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 1.panta
11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs zemesgabals, kuram nav
iesp jams nodrošin t piesl gumu koplietošanas ielai (ceļam).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu 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” 4.4.punkts nosaka, ka zemes reformas pabeigšanai nododama un turpm k izmantojama
neapbūv ta lauku apvidu zeme, kura nav zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību
mantas atsavin šanas likum noteiktajam.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 4¹.panta otr s daļas 6.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja t ir zemes starpgabals atbilstoši š likuma 3.panta otr s
daļas 4.punktam.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas
likums” 1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 4¹.panta otr s daļas 6.punktu, Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu 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” 4.4.punktu un Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Zemes vienība 86,0 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 006 0015, Istras pagasts,
Ludzas novads nosak ma k starpgabals - ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2. Ar šī l muma sp k st šanos sp ku zaud Ludzas rajona Istras pagasta padomes s des
2008.gada 29.septembra l muma (protokols Nr.11.,5.§) „Par lauku apvidus zemes piekritību
Istras pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”
2.punkta 2.37.apakšpunkts.
9. §
Par nekustamā pašuma lietošanas m rķa mai u
V.Kušners
1.
Izskatot V. B. personas kods XXX, dzīvo (adrese), 17.06.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas
novada pašvaldīb 17.06.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/1843, par lietošanas m rķa mai u zemes vienībai
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2,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0199, Pildas pagasts, Ludzas novads no koda
0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība) uz kodu 0101 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība), tika konstat ts, ka nekustam īpašuma
valsts kadastra inform cijas sist m reģistr tais nekustam īpašuma lietošanas m rķis ar kodu
0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība) neatbilst Ludzas novada
teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na
eksplik ciju zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0199 kopplatība ir 2,8 ha, tai
skait lauksaimniecīb izmantojam zeme 2,4 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa mai u ierosina: ja st jies sp k
det lpl nojums un neapbūv tajai zemes vienībai lietošanas m rķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt min tajos gadījumos m neša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai viet j s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes s des protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai 2,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0199, Pildas
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas m rķi no koda 0201 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība).
2.
Izskatot R. R., personas kods XXX, dzīvo (adrese)., 19.06.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas
novada pašvaldīb 19.06.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/1888, par lietošanas m rķa mai u zemes vienībai
0,4 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 002 0177, Pildas pagasts, Ludzas novads no koda
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstat ts, ka nekustam īpašuma
valsts kadastra inform cijas sist m reģistr tais nekustam īpašuma lietošanas m rķis ar kodu
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas novada
teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na
eksplik ciju zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6886 002 0177 kopplatība ir 0,4 ha, tai
skait meža zeme 0,3 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa mai u ierosina: ja st jies sp k
det lpl nojums un neapbūv tajai zemes vienībai lietošanas m rķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
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Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt min tajos gadījumos m neša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai viet j s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes s des protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai 0,4 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 002 0177, Pildas
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
3.
Izskatot I. R., personas kods XXX, dzīvo (adrese)., 20.06.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas
novada pašvaldīb 20.06.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/1911, par lietošanas m rķa mai u zemes vienībai
1,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0167, Pildas pagasts, Ludzas novads no koda
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstat ts, ka nekustam īpašuma
valsts kadastra inform cijas sist m reģistr tais nekustam īpašuma lietošanas m rķis ar kodu
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas novada
teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na
eksplik ciju zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0167 kopplatība ir 1,2 ha, tai
skait lauksaimniecīb izmantojam zeme 0,2 ha un meža zeme 1,0 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa mai u ierosina: ja st jies sp k
det lpl nojums un neapbūv tajai zemes vienībai lietošanas m rķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt min tajos gadījumos m neša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai viet j s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
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pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes s des protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai 1,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0167, Pildas
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
4.
Izskatot E. D., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 26.06.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas
novada pašvaldīb 26.06.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/1950, par lietošanas m rķa mai u zemes vienībai
0,6 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 003 0432, Pildas pagasts, Ludzas novads no koda
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstat ts, ka nekustam īpašuma
valsts kadastra inform cijas sist m reģistr tais nekustam īpašuma lietošanas m rķis ar kodu
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas novada
teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na
eksplik ciju zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6886 003 0432 kopplatība ir 0,6 ha, tai
skait meža zeme 0,6 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa mai u ierosina: ja st jies sp k
det lpl nojums un neapbūv tajai zemes vienībai lietošanas m rķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt min tajos gadījumos m neša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai viet j s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes s des protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai 0,6 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 003 0432, Pildas
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
5.
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Izskatot Ž. C., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 27.06.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas
novada pašvaldīb 27.06.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/1965, par lietošanas m rķa mai u zemes vienībai
0,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0637, Pildas pagasts, Ludzas novads no koda
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstat ts, ka nekustam īpašuma
valsts kadastra inform cijas sist m reģistr tais nekustam īpašuma lietošanas m rķis ar kodu
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas novada
teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na
eksplik ciju zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0637 kopplatība ir 0,8 ha, tai
skait meža zeme 0,7 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa mai u ierosina: ja st jies sp k
det lpl nojums un neapbūv tajai zemes vienībai lietošanas m rķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt min tajos gadījumos m neša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai viet j s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes s des protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai 0,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0637, Pildas
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
6.
Izskatot A. R., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 20.06.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas
novada pašvaldīb 30.06.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/1977, par lietošanas m rķa mai u zemes vienībai
20,7 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0200, Pildas pagasts, Ludzas novads no koda
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstat ts, ka nekustam īpašuma
valsts kadastra inform cijas sist m reģistr tais nekustam īpašuma lietošanas m rķis ar kodu
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas novada
teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na
eksplik ciju zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0200 kopplatība ir 20,7 ha, tai
skait lauksaimniecīb izmantojam zeme 1,4 ha un meža zeme 14,3 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa mai u ierosina: ja st jies sp k
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det lpl nojums un neapbūv tajai zemes vienībai lietošanas m rķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt min tajos gadījumos m neša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai viet j s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes s des protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai 20,7 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0200, Pildas
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
7.
Izskatot Valsts akciju sabiedr bas „Privatizācijas aģentūra”, reģistr cijas numurs
40003192154, juridisk adrese Krišj a Valdem ra iela 31, Rīga, 27.06.2014. iesniegumu
Nr.1.17/4866, reģ. Ludzas novada pašvaldīb 27.06.2014. ar Nr.3.1.1.7.1/707, par lietošanas
m rķa mai u zemes vienībai 1,18 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0582, Pildas
pagasts, Ludzas novads no koda 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz kodu 0101
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība), tika konstat ts, ka nekustam
īpašuma valsts kadastra inform cijas sist m reģistr tais nekustam īpašuma lietošanas m rķis ar
kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) neatbilst Ludzas novada teritorijas pl nojumam
un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na eksplik ciju zemes vienības
ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0582 kopplatība ir 1,18 ha, tai skait lauksaimniecīb
izmantojam zeme 0,6 ha un meža zeme 0,45 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa mai u ierosina: ja st jies sp k
det lpl nojums un neapbūv tajai zemes vienībai lietošanas m rķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt min tajos gadījumos m neša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai viet j s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
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10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes s des protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai 1,18 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0582, Pildas
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas m rķi no koda 0601 (individu lo
dzīvojamo m ju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir
lauksaimniecība).
8.
Izskatot A. R., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 20.06.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas
novada pašvaldīb 30.06.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/1976, par lietošanas m rķa mai u zemes vienībai
11,0 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0004, Pildas pagasts, Ludzas novads no koda
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstat ts, ka nekustam īpašuma
valsts kadastra inform cijas sist m reģistr tais nekustam īpašuma lietošanas m rķis ar kodu
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas novada
teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na
eksplik ciju zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0004 kopplatība ir 11,0 ha, tai
skait lauksaimniecīb izmantojam zeme 0,3 ha un meža zeme 10,4 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa mai u ierosina: ja st jies sp k
det lpl nojums un neapbūv tajai zemes vienībai lietošanas m rķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt min tajos gadījumos m neša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai viet j s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes s des protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai 11,0 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0004, Pildas
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
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9.
Izskatot J. G., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 27.06.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas
novada pašvaldīb 30.06.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/1973, par lietošanas m rķa mai u zemes vienībai
7,6 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 003 0183, Pildas pagasts, Ludzas novads no koda
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstat ts, ka nekustam īpašuma
valsts kadastra inform cijas sist m reģistr tais nekustam īpašuma lietošanas m rķis ar kodu
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas novada
teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na
eksplik ciju zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6886 003 0183 kopplatība ir 7,6 ha, tai
skait meža zeme 6,8 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa mai u ierosina: ja st jies sp k
det lpl nojums un neapbūv tajai zemes vienībai lietošanas m rķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt min tajos gadījumos m neša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai viet j s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes s des protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai 7,6 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 003 0183, Pildas
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
10.
Izskatot L. G., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 27.06.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas
novada pašvaldīb 30.06.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/1972, par lietošanas m rķa mai u zemes vienībai
1,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 007 0214, Pildas pagasts, Ludzas novads no koda
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstat ts, ka nekustam īpašuma
valsts kadastra inform cijas sist m reģistr tais nekustam īpašuma lietošanas m rķis ar kodu
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas novada
teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na
eksplik ciju zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6886 007 0214 kopplatība ir 1,3 ha, tai
skait meža zeme 0,7 ha.
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Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa mai u ierosina: ja st jies sp k
det lpl nojums un neapbūv tajai zemes vienībai lietošanas m rķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt min tajos gadījumos m neša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai viet j s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes s des protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai 1,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 007 0214, Pildas
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
11.
Izskatot A. K., personas kods XXX, dzīvo (adrese) iesniegumu, reģ. Ludzas novada
pašvaldīb 01.07.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/2004 un I. K., personas kods XXX, dzīvo (adrese).,
iesniegumu, reģ. Ludzas novada pašvaldīb 01.07.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/2005, par lietošanas
m rķa mai u zemes vienībai 0,56 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0826, Pildas
pagasts, Ludzas novads no koda 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir
lauksaimniecība) uz kodu 0302 (fizisko un juridisko personu īpašum vai lietošan esošo ūde u
teritorijas), tika konstat ts, ka nekustam īpašuma valsts kadastra inform cijas sist m
reģistr tais nekustam īpašuma lietošanas m rķis ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas novada teritorijas pl nojumam un
zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na eksplik ciju zemes vienības ar
kadastra apzīm jumu 6886 001 0826 kopplatība ir 0,56 ha, tai skait zem ūdens 0,56 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa mai u ierosina: ja st jies sp k
det lpl nojums un neapbūv tajai zemes vienībai lietošanas m rķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt min tajos gadījumos m neša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai viet j s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes s des protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai 0,56 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0826, Pildas
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0302 (fizisko un juridisko personu
īpašum vai lietošan esošo ūde u teritorijas).
10. §
Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes vien bas atz šanu par piekr tošu Ludzas
novada pašvald bai
V.Kušners
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroja, 2014.gada 9.jūlija v stuli
Nr.9-02/337607-10/2 par inform cijas sniegšanu, reģ. Ludzas novada pašvaldīb 2014.gada
9.jūlij ar Nr.3.1.1.7.1/749, tika konstat ts, ka Z. L. ar Ludzas rajona Pildas pagasta padomes
2005.gada 29.aprīļa l mumu (protokols Nr.5) „Par zemes lietošanas tiesību p rreģistr šanu”
zeme 2,6 ha platīb p rreģistr ta no M. L. (nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6886 005
0101, kurš sast v no zemes vienīb m 1,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0101 un
0,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0053).
Atbilstoši Nekustam īpašuma valsts kadastra likuma 93.pantam, ja Valsts zemes
dienests konstat jis kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati
reģistr ti vai aktualiz ti, tas normatīvajos aktos noteiktaj termi izlabo kļūdainos kadastra
datus, tos aktualiz jot. Pamatojoties uz iepriekš min to, nekustamaj īpašum ar kadastra numuru
6886 005 0101 reģion l nodaļa 2014.gada 20.jūnij ir veikusi reģistr to datu labošanu atbilstoši
arhīva materi liem – zemes vienības statuss no „zeme, par kuru pie emti zemes komisiju
atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu” nomainīts uz „zemes lietojums”, jo nav iesniegta
arhīva izzi a par mantojamo zemi, mantojuma apliecinošie dokumenti, k arī nav atzinuma par
īpašuma tiesību atjaunošanu.
Ar 2005.gada 1.septembri st j s sp k Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums (turpm k – Privatiz cijas pabeigšanas
likums), kur noteikts, ka zemes past vīgajiem lietot jiem, kuriem zeme piešķirama īpašum par
samaksu, j veic ar zemes izpirkšanu saistīt s darbības un t ir j izp rk noteiktajos termi os.
Neizpildot kaut vienu no Privatiz cijas pabeigšanas likum min tajiem nosacījumiem noteiktajos
termi os, zemes past vīgais lietot js zaud zemes past vīg s lietošanas tiesības.
Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 1.punkts nosaka, ka juridiskaj m
un fiziskaj m person m, kur m zeme piešķirta past vīg lietošan , zemes past vīg s lietošanas
tiesības izbeidzas ar 2006.gada 1.septembri, ja līdz 2006.gada 31.augustam nebija iesniegts
zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījums un tas nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistr .
Saska
ar VZD interneta m jas lap atbilstoši Privatiz cijas pabeigšanas likuma
23.panta ceturtajai daļai ievietoto inform ciju par Lauku zemes izpirkšanas reģistr ierakstītaj m
zi m, Ludzas novada pašvaldība konstat jusi, ka Z. L. līdz 2006.gada 31.augustam nebija
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iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu VZD zemes vienības 1,8 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6886 005 0101 izpirkšanai.
Sakar ar to, ka Z. L. līdz 2006.gada 31.augustam nebija iesniegusi zemes izpirkšanas
(pirkšanas) pieprasījumu zemes vienības 1,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0101,
Pildas pagasts, Ludzas novads, izpirkšanai (pirkšanai) un zemes izpirkšanas (pirkšanas)
pieprasījums nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistr , tad saska
ar Privatiz cijas
pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 1.punktu Z. L. zemes lietošanas tiesības izbeidz s
2006.gada 1.septembrī.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0101 „Rov ica”, Gajeva, Pildas
pag., Ludzas nov. atrodas kas. Z. L. 25.06.2012. mirusi.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 1.punks nosaka, ka zemes reformas laik
pašvaldīb m piekrīt un uz attiecīg s pašvaldības v rda zemesgr mat ierakst ma apbūv ta lauku
apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai nosl dzami zemes nomas
līgumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 23.panta ceturto daļu, 25.panta
pirm s daļas 1.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 1.punktu, un Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt Z. L., personas kods XXX, lietošanas tiesības uz zemes vienību 1,8 ha platīb
ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0101 „Rov ica”, Gajeva, Pildas pag., Ludzas nov., ar
2006.gada 1.septembri.
2. Sakar ar to, ka uz zemes vienības atrodas kas, zemes vienība 1,8 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6886 005 0101 „Rov ica”, Gajeva, Pildas pag., Ludzas nov. ir piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
Šo l mumu saska ar Administratīv procesa likuma 79.pantu, ir tiesības p rsūdz t
Administratīvaj rajona ties , R zeknes tiesu nam , Atbrīvošanas alej 88, R zekn , LV-4601,
viena m neša laik no t sp k st šan s dienas.
11. §
Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes vien bas ieskait šanu rezerves zemes fondā
V.Kušners
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroja, 2014. gada 9.jūlija v stuli
Nr.9-02/337607-10/2 par inform cijas sniegšanu, reģ. Ludzas novada pašvaldīb 2014.gada
9.jūlij ar Nr.3.1.1.7.1/749, tika konstat ts, ka Z. L. ar Ludzas rajona Pildas pagasta padomes
2005.gada 29.aprīļa l mumu (protokols Nr.5) „Par zemes lietošanas tiesību p rreģistr šanu”
zeme 2,6 ha platīb p rreģistr ta no M. L. (nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6886 005
0101, kurš sast v no zemes vienīb m 1,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0101 un
0,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0053).
Atbilstoši Nekustam īpašuma valsts kadastra likuma 93.pantam, ja Valsts zemes dienests
konstat jis kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistr ti vai
aktualiz ti, tas normatīvajos aktos noteiktaj termi
izlabo kļūdainos kadastra datus, tos
aktualiz jot. Pamatojoties uz iepriekš min to, nekustamaj īpašum ar kadastra numuru 6886 005
0101 reģion l nodaļa 2014.gada 20.jūnij ir veikusi reģistr to datu labošanu atbilstoši arhīva
materi liem – zemes vienības statuss no „zeme, par kuru pie emti zemes komisiju atzinumi par
īpašuma tiesību atjaunošanu” nomainīts uz „zemes lietojums”, jo nav iesniegta arhīva izzi a par
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mantojamo zemi, mantojuma apliecinošie dokumenti, k arī nav atzinuma par īpašuma tiesību
atjaunošanu.
Ar 2005.gada 1.septembri st j s sp k Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums (turpm k – Privatiz cijas pabeigšanas
likums), kur noteikts, ka zemes past vīgajiem lietot jiem, kuriem zeme piešķirama īpašum par
samaksu, j veic ar zemes izpirkšanu saistīt s darbības un t ir j izp rk noteiktajos termi os.
Neizpildot kaut vienu no Privatiz cijas pabeigšanas likum min tajiem nosacījumiem noteiktajos
termi os, zemes past vīgais lietot js zaud zemes past vīg s lietošanas tiesības.
Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 1.punkts nosaka, ka juridiskaj m
un fiziskaj m person m, kur m zeme piešķirta past vīg lietošan , zemes past vīg s lietošanas
tiesības izbeidzas ar 2006.gada 1.septembri, ja līdz 2006.gada 31.augustam nebija iesniegts
zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījums un tas nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistr .
Atbilstoši Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai izbeidzas zemes
past vīg s lietošanas tiesības šaj likum min tajos gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības
uz t s lietošan bijušo zemi. Saska ar Privatiz cijas pabeigšanas likuma p rejas noteikumu
17.punktu personai, kurai zemes past vīg s lietošanas tiesības izbeidz s ar 2006.gada
1.septembri, zemes nomas pirmtiesības izbeidzas 2007.gada 30.novembrī.
Saska
ar VZD interneta m jas lap atbilstoši Privatiz cijas pabeigšanas likuma
23.panta ceturtajai daļai ievietoto inform ciju par Lauku zemes izpirkšanas reģistr ierakstītaj m
zi m, Ludzas novada pašvaldība konstat jusi, ka Z. L. līdz 2006.gada 31.augustam nebija
iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu VZD zemes vienības 0,8 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6886 005 0053 izpirkšanai.
Sakar ar to, ka Z. L. līdz 2006.gada 31.augustam nebija iesniegusi zemes izpirkšanas
(pirkšanas) pieprasījumu zemes vienības 0,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0053,
Pildas pagasts, Ludzas novads, izpirkšanai (pirkšanai) un zemes izpirkšanas (pirkšanas)
pieprasījums nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistr , tad saska
ar Privatiz cijas
pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 1.punktu Z. L. zemes lietošanas tiesības izbeidz s
2006.gada 1.septembrī, savuk rt zemes nomas pirmtiesības Z. L. bija j izmanto līdz 2007.gada
30.novembrim.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0053, Pildas pag., Ludzas nov. ku
nav. Z. L. 25.06.2012. mirusi.
Par neapbūv tu zemi, uz kuru Privatiz cijas pabeigšanas likuma noteiktaj termi netiek
izmantotas nomas pirmtiesības, pašvaldībai saska
ar Privatiz cijas pabeigšanas likuma
25.panta otro prim daļu j pie em l mums par attiecīg s zemes izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai vai, gadījumos, kad l mumu pašvaldība pie em p c 2009.gada 30.decembra - par
ieskaitīšanu rezerves zemes fond .
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 23.panta ceturto daļu, 25.panta
pirm s daļas 1.punktu, otro daļu, otro prim daļu, un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt Z. L., personas kods XXX, lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,8 ha platīb
ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0053, Pildas pag., Ludzas nov., ar 2006.gada 1.septembri.
2. Nodot zemes vienību 0,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0053, Pildas
pagasts, Ludzas novads rezerves zemes fond .
Šo l mumu saska ar Administratīv procesa likuma 79.pantu, ir tiesības p rsūdz t
Administratīvaj rajona ties , R zeknes tiesu nam , Atbrīvošanas alej 88, R zekn , LV-4601,
viena m neša laik no t sp k st šan s dienas.
12.§
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Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
T.Binovska, A.Gendele
T.Binovska inform par l muma projektu un izmai m l muma projekta 4.punkt . S d s
vadīt ja A.Gendele aicina deput tus balsot par l muma projektu ar izmai m 4.punkt .
1.
emot v r , ka A. A., personas kods XXX, deklar t dzīvesvieta (adrese), nav savlaicīgi
veicis apr ķin tos nekustam īpašuma nodokļa maks jumus par īpašumu „Niri i”, Pildas pagasts,
Ludzas novads, kadastra Nr.6886 006 0012, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokav to nodokļu
maks jumu piedzi as procesu par nokav to nekustam īpašuma nodokļa un nokav juma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
23.01.2014. A. A., likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rtīb , par īpašumu „Niri i”, Pildas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6886
006 0012, tika pazi ots par nekustam īpašuma nodokļa apm ru k rt jam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-910 p c adreses: Biržas iela 1640, Ludza, Ludzas novads.
No nekustam īpašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-910 izriet, ka
A. A., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam īpašuma nodokli”, par
nekustamo īpašumu „Niri i”, Pildas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6886 006 0012,
kas sast v no zemes gabala ar kop jo platību 3,5 ha un kadastra apzīm jumu 6886 005 0206, no
zemes gabala ar kop jo platību 12,0 ha un kadastra apzīm jumu 6886 006 0012, 2014.gad
j samaks nodoklis EUR 58,39, par ds par iepriekš jo periodu EUR 73,90, nokav juma nauda
EUR 10,50, kop EUR 142,79.
Pazi ojums st jas sp k 30.01.2014., kļuva neapstrīdams ar 02.03.2014.
Likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
īpašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Šī likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska
ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administratīv procesa likum noteiktajai
administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
Sakar ar to, ka A. A. 2014.gad nav maks jis nekustam īpašuma nodokli likuma „Par
nekustam īpašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvaldība
2014.gada 20.maij nosūtīja vi am brīdin jumu Nr.3.1.1.8.2./646 par st vokli uz 2014.gada
20.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.pantu, k arī
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbildīgs par nodokļa nomaksu piln
apm r un noteiktajos termi os. Brīdin jums st jas sp k 2014.gada 27.maij .
Tom r, arī p c brīdin juma nosūtīšanas, A. A. nav samaks jis nekustam īpašuma
nodokli un nokav juma naudu.
Kop j nodokļu par da summa par īpašumu Niri i, Pildas pagasts, Ludzas novads, uz
2014.gada 20.maiju sast dīja EUR 118,26 (par zemi: pamatpar ds –EUR 103,10, nokav juma
nauda EUR 15,16), kas ir piedzenama no A. A. bezstrīda k rtīb .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokav jumu maks t jam tiek apr ķin ta nokav juma
nauda — no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokav to dienu, ja konkr t
nodokļa likum nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
Likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmaj daļ ir paredz ts, ka nodokļu
maks jumus atbilstoši nodokļu deklar cijai, avansa maks jumu apr ķinam, k arī citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai p c nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
revīzijas) apr ķin tos nodokļu maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpm k
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— nokav tie nodokļu maks jumi), k arī izdevumus par nokav to nodokļu maks jumu piedzi u
bezstrīda k rtīb , nodokļu administr cija piedzen bezstrīda k rtīb , pamatojoties uz l mumu par
nekustam īpašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodokļus un
nokav juma naudas, t d j di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratn l mums par nekustam īpašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administratīvais akts ir st jies sp k , tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīgi.
Sakar ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administratīv procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldīb m” 47.panta pirmo daļu,
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt no . A., personas kods XXX, bezstrīda k rtīb termi nenomaks to nekustam
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Niri i”, Pildas pagasts, Ludzas novads, EUR 121,68
(par zemi: pamatpar ds –EUR 103,10, nokav juma nauda – EUR 18,58), piedzi u v ršot uz
par dnieka naudas līdzekļiem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka
ien kumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m,
t s p rdodot un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Par šo l mumu septi u dienu laik no t sp k st šan s dienas, atzīstot, ka l mums
adres tam pazi ots septītaj dien p c t nodošanas past , ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (R zekn , Atbrīvošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.
2.
emot v r , ka I. B., personas kods XXX, deklar t dzīvesvieta (adrese), nav savlaicīgi
veikusi apr ķin tos nekustam īpašuma nodokļa maks jumus par īpašumu Liep jas iela 21-36,
Ludza, Ludzas novads, kadastra Nr.6801 900 0816, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokav to
nodokļu maks jumu piedzi as procesu par nokav to nekustam īpašuma nodokļa un nokav juma
naudas maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
22.01.2014. I. B., likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rtīb , par īpašumu Liep jas iela 21-36, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru
6801 900 0816, tika pazi ots par nekustam īpašuma nodokļa apm ru k rt jam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-871 p c adreses: Liep jas iela 2136, Ludza, Ludzas novads.
No nekustam īpašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-871 izriet, ka
I. B., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam īpašuma nodokli”, par
nekustamo īpašumu Liep jas iela 21-36, Ludza, Ludzas novads, ar kadastra numuru 6801 900
08166, kas sast v no dzīvokļa Nr.36 ar kop jo platību 44 kvm un zemes gabala, 2014.gad
j samaks nodoklis EUR 7,99, par ds par iepriekš jo periodu EUR 17,84, nokav juma nauda
EUR 4,18, kop EUR 30,01.
Pazi ojums st jas sp k 29.01.2014., kļuva neapstrīdams ar 01.03.2014..
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Likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
īpašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Šī likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska
ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administratīv procesa likum noteiktajai
administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
Sakar ar to, ka I. B. 2014.gad nav maks jusi nekustam īpašuma nodokli likuma „Par
nekustam īpašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvaldība
2014.gada 20.maij nosūtīja vi ai brīdin jumu Nr.3.1.1.8.2./654 par st vokli uz 2014.gada
20.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.pantu, k arī
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbildīgs par nodokļa nomaksu piln
apm r un noteiktajos termi os. Brīdin jums st jas sp k 2014.gada 27.maij .
Tom r, arī p c brīdin juma nosūtīšanas, I. B. nav samaks jusi nekustam īpašuma
nodokli un nokav juma naudu.
Kop j nodokļu par da summa par īpašumu Liep jas iela 21-36, Ludza, Ludzas novads,
uz 2014.gada 20.maiju sast dīja EUR 27,09 (par zemi: pamatpar ds –EUR 3,34, nokav juma
nauda EUR 0,74; par dzīvokli: pamatpar ds – EUR18,51, nokav juma nauda EUR 4,50), kas ir
piedzenama no I. B. bezstrīda k rtīb .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokav jumu maks t jam tiek apr ķin ta nokav juma
nauda — no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokav to dienu, ja konkr t
nodokļa likum nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
Likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmaj daļ ir paredz ts, ka nodokļu
maks jumus atbilstoši nodokļu deklar cijai, avansa maks jumu apr ķinam, k arī citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai p c nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
revīzijas) apr ķin tos nodokļu maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpm k
— nokav tie nodokļu maks jumi), k arī izdevumus par nokav to nodokļu maks jumu piedzi u
bezstrīda k rtīb , nodokļu administr cija piedzen bezstrīda k rtīb , pamatojoties uz l mumu par
nekustam īpašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodokļus un
nokav juma naudas, t d j di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratn l mums par nekustam īpašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administratīvais akts ir st jies sp k , tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīgi.
Sakar ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administratīv procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldīb m” 47.panta pirmo daļu,
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un
kultūras jaut jumu past vīgas komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no I. B., personas kods XXX, bezstrīda k rtīb termi
nenomaks to
nekustam īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Liep jas iela 21-36, Ludza, Ludzas novads,
EUR 27,84 (par zemi: pamatpar ds –EUR 3,34, nokav juma nauda – EUR 0,85; par dzīvokli:
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pamatpar ds EUR 18,51, nokav juma nauda EUR 5,14), piedzi u v ršot uz par dnieka naudas
līdzekļiem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem,
noguldījumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot
un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Par šo l mumu septi u dienu laik no t sp k st šan s dienas, atzīstot, ka l mums
adres tam pazi ots septītaj dien p c t nodošanas past , ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (R zekn , Atbrīvošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.
3.
emot v r , ka V. Z., personas kods XXX, deklar t dzīvesvieta (adrese) nav savlaicīgi
veikusi apr ķin tos nekustam īpašuma nodokļa maks jumus par īpašumu Bitītes, Istras pagasts,
Ludzas novads, kadastra Nr.6860 009 0062, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokav to nodokļu
maks jumu piedzi as procesu par nokav to nekustam īpašuma nodokļa un nokav juma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
11.02.2014. Veltai Zeizei, likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rtīb , par īpašumu Bitītes, Istras pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr.6860 009
0062, tika pazi ots par nekustam īpašuma nodokļa apm ru k rt jam taks cijas (kalend rajam)
gadam, nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-3240 p c adreses: „Kalni i”, Novički, Šķaunes
pagasts, Dagdas novads, LV – 5695.
No nekustam īpašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-3240 izriet,
ka Veltai Zeizei, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam īpašuma nodokli”,
par nekustamo īpašumu „Kalni i”, Novički, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, LV – 5695, kas
sast v no zemes gabala ar kop jo platību 21,0 ha un kadastra apzīm jumu 6860 009 0058, zemes
gabala ar kop jo platību 4,4 ha un kadastra apzīm jumu 6860 009 0062, zemes gabala ar kop jo
platību 3,7 ha un kadastra apzīm jumu 6860 009 0191, 2014.gad j samaks nodoklis EUR
119,69, par ds par iepriekš jo periodu EUR 444,36, nokav juma nauda EUR 196,98, kop EUR
761,03.
Pazi ojums st jas sp k 18.02.2014., kļuva neapstrīdams ar 18.03.2014..
Likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
īpašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Šī likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska
ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administratīv procesa likum noteiktajai
administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
Sakar ar to, ka V. Z. 2014.gad nav maks jusi nekustam īpašuma nodokli likuma „Par
nekustam īpašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvaldība
2014.gada 20.maij nosūtīja vi ai brīdin jumu Nr.3.1.1.8.2./682 par st vokli uz 2014.gada
20.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.pantu, k arī
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbildīgs par nodokļa nomaksu piln
apm r un noteiktajos termi os.
Brīdin jums netika iesniegts adres tam, un pasūtījums atpakaļ tika nosūtīts pašvaldībai.
Saska ar Pazi ošanas likuma 8 panta ceturto daļu, ja no pasta tiek sa emta izzi a par
sūtījuma izsniegšanu vai atpakaļ nosūtīts dokuments, tas pats par sevi neietekm dokumenta
pazi ošanas faktu.
Līdz šim laikam V. Z. nav samaks jusi nekustam īpašuma nodokli un nokav juma
naudu.
Kop j nodokļu par da summa par īpašumu „Bitītes”, Istras pagasts, Ludzas novads, uz
2014.gada 20.maiju sast dīja EUR 421,10 (par zemi: pamatpar ds –EUR 335,28, nokav juma
nauda EUR 85,82), kas ir piedzenama no V. Z. bezstrīda k rtīb .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokav jumu maks t jam tiek apr ķin ta nokav juma
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nauda — no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokav to dienu, ja konkr t
nodokļa likum nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
Likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmaj daļ ir paredz ts, ka nodokļu
maks jumus atbilstoši nodokļu deklar cijai, avansa maks jumu apr ķinam, k arī citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai p c nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
revīzijas) apr ķin tos nodokļu maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpm k
— nokav tie nodokļu maks jumi), k arī izdevumus par nokav to nodokļu maks jumu piedzi u
bezstrīda k rtīb , nodokļu administr cija piedzen bezstrīda k rtīb , pamatojoties uz l mumu par
nekustam īpašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodokļus un
nokav juma naudas, t d j di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratn l mums par nekustam īpašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administratīvais akts ir st jies sp k , tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīgi.
Sakar ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administratīv procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldīb m” 47.panta pirmo daļu,
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt no V. Z., personas kods XXX, bezstrīda k rtīb termi
nenomaks to
nekustam īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Bitītes, Istras pagasts, Ludzas novads, EUR
432,24 (par zemi: pamatpar ds –EUR 335,28, nokav juma nauda – EUR 96,96), piedzi u v ršot
uz par dnieka naudas līdzekļiem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem
par dnieka ien kumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m
person m, t s p rdodot un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Par šo l mumu septi u dienu laik no t sp k st šan s dienas, atzīstot, ka l mums
adres tam pazi ots septītaj dien p c t nodošanas past , ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (R zekn , Atbrīvošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.
4.
emot v r , ka J. A., personas kods XXX, deklar t dzīvesvieta (adrese), nav savlaicīgi
veicis apr ķin tos nekustam īpašuma nodokļa maks jumus par īpašumu Mežvidi, Pure u
pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr.6888 001 0090, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokav to
nodokļu maks jumu piedzi as procesu par nokav to nekustam īpašuma nodokļa un nokav juma
naudas maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
11.02.2014. J. A., likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rtīb , par īpašumu „Mežvidi”, Pure u pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
6888 001 0090, tika pazi ots par nekustam īpašuma nodokļa apm ru k rt jam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-7486 p c adreses: ”Mežvidi”,
Stoponi, Pure u pagasts, Ludzas novads.
No nekustam īpašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-7486 izriet,
ka J. A., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam īpašuma nodokli”, par
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nekustamo īpašumu „Mežvidi”, Pure u pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6888 001
0090, kas sast v no zemes gabala ar kop jo platību 2,8 ha un kadastra apzīm jumu 6888 001
0090, no zemes gabala ar kop jo platību 11,9 ha un kadastra apzīm jumu 6888 001 0091,
2014.gad j samaks nodoklis EUR 73,50, par ds par iepriekš jo periodu EUR 101,24,
nokav juma nauda EUR 12,52, kop EUR 187,26.
Pazi ojums st jas sp k 18.02.2014., kļuva neapstrīdams ar 18.03.2014..
Likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
īpašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Šī likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska
ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administratīv procesa likum noteiktajai
administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
Sakar ar to, ka J. A. 2014.gad nav maks jis nekustam īpašuma nodokli likuma „Par
nekustam īpašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvaldība
2014.gada 29.maij nosūtīja vi am brīdin jumu Nr.3.1.1.8.2./760 par st vokli uz 2014.gada
29.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.pantu, k arī
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbildīgs par nodokļa nomaksu piln
apm r un noteiktajos termi os. Brīdin jums st jas sp k 2014.gada 05.06.2014.
Tom r, arī p c brīdin juma nosūtīšanas, J. A. nav samaks jis nekustam īpašuma nodokli
un nokav juma naudu.
Kop j nodokļu par da summa par īpašumu „Mežvidi”, Pure u pagasts, Ludzas novads,
uz 2014.gada 29.maiju sast dīja EUR 144,19 (par zemi: pamatpar ds –EUR 128,44, nokav juma
nauda EUR 15,75), kas ir piedzenama no J. A. bezstrīda k rtīb .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokav jumu maks t jam tiek apr ķin ta nokav juma
nauda — no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokav to dienu, ja konkr t
nodokļa likum nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
Likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmaj daļ ir paredz ts, ka nodokļu
maks jumus atbilstoši nodokļu deklar cijai, avansa maks jumu apr ķinam, k arī citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai p c nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
revīzijas) apr ķin tos nodokļu maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpm k
— nokav tie nodokļu maks jumi), k arī izdevumus par nokav to nodokļu maks jumu piedzi u
bezstrīda k rtīb , nodokļu administr cija piedzen bezstrīda k rtīb , pamatojoties uz l mumu par
nekustam īpašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodokļus un
nokav juma naudas, t d j di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratn l mums par nekustam īpašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administratīvais akts ir st jies sp k , tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīgi.
Sakar ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administratīv procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldīb m” 47.panta pirmo daļu,
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga
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Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt no J. A., personas kods XXX, bezstrīda k rtīb termi
nenomaks to
nekustam īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Mežvidi”, Pure u pagasts, Ludzas novads,
EUR 127,68 (par zemi: pamatpar ds –EUR 112,37, nokav juma nauda – EUR 15,31), piedzi u
v ršot uz par dnieka naudas līdzekļiem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem
par dnieka ien kumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m
person m, t s p rdodot un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Par šo l mumu septi u dienu laik no t sp k st šan s dienas, atzīstot, ka l mums
adres tam pazi ots septītaj dien p c t nodošanas past , ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (R zekn , Atbrīvošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.
5.
emot v r , ka P. B., personas kods XXX, deklar t dzīvesvieta (adrese), nav savlaicīgi
veicis apr ķin tos nekustam īpašuma nodokļa maks jumus par īpašumu Pieupes, ukšu pagasts,
Ludzas novads, kadastra Nr.6880 001 0720, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokav to nodokļu
maks jumu piedzi as procesu par nokav to nekustam īpašuma nodokļa un nokav juma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
11.02.2014. P. B., likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rtīb , par īpašumu Pieupes, ukšu pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6880
001 0720, tika pazi ots par nekustam īpašuma nodokļa apm ru k rt jam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-6689 p c adreses: ”Sarmas 351”2, ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads, LV – 5730.
No nekustam īpašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-6689 izriet,
ka P. B., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam īpašuma nodokli”, par
nekustamo īpašumu Pieupes, ukšu pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6880 001 0720,
kas sast v no zemes gabala ar kop jo platību 0,84 ha un kadastra apzīm jumu 6880 001 0487, no
zemes gabala ar kop jo platību 0,15 ha un kadastra apzīm jumu 6880 001 0720, 2014.gad
j samaks nodoklis EUR 7,00, par ds par iepriekš jo periodu EUR 24,63, nokav juma nauda
EUR 8,93, kop EUR 40,56.
Pazi ojums st jas sp k 18.02.2014., kļuva neapstrīdams ar 18.03.2014..
Likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
īpašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Šī likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska
ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administratīv procesa likum noteiktajai
administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
Sakar ar to, ka P. B. 2014.gad nav maks jis nekustam īpašuma nodokli likuma „Par
nekustam īpašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvaldība
2014.gada 29.maij nosūtīja vi am brīdin jumu Nr.3.1.1.8.2./761 par st vokli uz 2014.gada
29.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.pantu, k arī
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbildīgs par nodokļa nomaksu piln
apm r un noteiktajos termi os. Brīdin jums st jas sp k 2014.gada 05.06.2014.
Tom r, arī p c brīdin juma nosūtīšanas, P. B. nav samaks jis nekustam īpašuma nodokli
un nokav juma naudu.
Kop j nodokļu par da summa par īpašumu Pieupes, ukšu pagasts, Ludzas novads, uz
2014.gada 29.maiju sast dīja EUR 38,35 (par zemi: pamatpar ds – EUR 28,17, nokav juma
nauda EUR 10,18), kas ir piedzenama no P. B. bezstrīda k rtīb .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokav jumu maks t jam tiek apr ķin ta nokav juma
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nauda — no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokav to dienu, ja konkr t
nodokļa likum nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
Likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmaj daļ ir paredz ts, ka nodokļu
maks jumus atbilstoši nodokļu deklar cijai, avansa maks jumu apr ķinam, k arī citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai p c nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
revīzijas) apr ķin tos nodokļu maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpm k
— nokav tie nodokļu maks jumi), k arī izdevumus par nokav to nodokļu maks jumu piedzi u
bezstrīda k rtīb , nodokļu administr cija piedzen bezstrīda k rtīb , pamatojoties uz l mumu par
nekustam īpašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodokļus un
nokav juma naudas, t d j di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratn l mums par nekustam īpašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administratīvais akts ir st jies sp k , tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīgi.
Sakar ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administratīv procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldīb m” 47.panta pirmo daļu,
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt no P. B., personas kods XXX, bezstrīda k rtīb termi
nenomaks to
nekustam īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Pieupe, ukšu pagasts, Ludzas novads,
EUR 38,98 (par zemi: pamatpar ds –EUR 28,17, nokav juma nauda – EUR 10,81), piedzi u
v ršot uz par dnieka naudas līdzekļiem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem
par dnieka ien kumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m
person m, t s p rdodot un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Par šo l mumu septi u dienu laik no t sp k st šan s dienas, atzīstot, ka l mums
adres tam pazi ots septītaj dien p c t nodošanas past , ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (R zekn , Atbrīvošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.
13.§
Par debitoru parādu izsl gšanu no uzskaites
T.Binovska
Izv rt jot Ludzas novada pašvaldības rīcīb esošo inform ciju un ar lietu saistītos
apst kļus, tika konstat ts:
k , kura atrodas Kr.Barona iel 20/18, Ludz , 1993.-1998. g. tika nosl gti dzīvojam s
telpas īres līgumi ar Ludzas 2. vidusskolas darbiniekiem.
Ar 1998.gada 26.novembra Ludzas pils tas domes l mumu Nr.290 „Par kas Kr. Barona
20/18 atzīšanu av rijas st voklī” (prot.Nr.23, 5.p), ka Kr. Barona iel 20/18, Ludz tika atzīta
av rijas st voklī, un īres līgumi ar 2.vidusskolas darbiniekiem tika izbeigti.
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2001.gada 10. oktobrī Ludzas pils tas pašvaldībai tika iereģistr tas īpašuma tiesības uz
īpašumu ar kadastra numuru 6801 004 0320 un adresi Kr.Barona iela 20, Ludza.
2003. gada 17. jūlij , saska ar pirkuma līgumu, īpašums tika p rdots juridiskai personai.
Par du par īres maksu un komun lajiem pakalpojumiem bijušie īrnieki līdz šim laikam nav
atmaks juši piln apm r .
Uz 2014. gada 1.jūliju īrnieku par ds par īres maksu un komun lajiem pakalpojumiem
Kr.Barona iel 20, Ludz , sast dīja:
- Z. A., personas kods XXX, EUR 699,41;
- I. Š., personas kods XXX, EUR 103,81;
- A. P., personas kods XXX, EUR 90,54;
- O. P., personas kods XXX, EUR 638,04;
- R. L., personas kods XXX, EUR 393,22.
Saska
ar Civilprocesa likuma 594.panta otro daļu, kreditoram ir pien kums p c
ietur jumu izdarīšanas, saglab t par dniekam noteiktu naudas līdzekļu apjomu, kas ir minim l s
darba algas apm r . No 2014. gada 1. janv ra minim l m nešalga ir 320,00 eiro.
Saska ar Civilprocesa 595.panta otro daļu, v ršot piedzi u uz valsts pensij m, valsts
soci l s apdrošin šanas pabalstiem un atlīdzīb m, piem rojami noteikumi par piedzi as v ršanu
uz darba samaksu, ja citos likumos nav noteikti citi ietur jumu ierobežojumi.
Sakar ar 2014.gada 3.marta Ludzas novada pašvaldības iesniegumu par par dnieku
pensijas apm ru, 2014.gada 11.mart Valsts soci l s apdrošin šanas aģentūra pazi oja, ka
min t m person m pensijas apm rs ir no 85,59 eiro līdz 245,67 eiro, kas ir maz k par noteikto
minim lo m nešalgu.
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 nov rt , vai past v
objektīvi pier dījumi prasību un samaks to avansu sa emšanai, izv rt jot (ja tas ir iesp jams)
katru par dnieku un katru darījumu. Ja š di pier dījumi past v, izdevumus uzkr jumiem nov rt
nedroš s (apšaub m s) summas apm r vai procentos no par da v rtības,
100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedzi a, saska
ar tiesību norm m ir
neiesp jama, jo par dnieks ir likvid ts vai miris, vai ir pag jis par da piedzi as iesp jamības
termi š, izsl dz no uzskaites un atzīst p r jos izdevumos, k arī samazina izveidotos uzkr jumus
nedrošiem (šaubīgiem) par diem, atzīstot ie mumus no uzkr jumu samazin juma,
saska ar Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014. gada 17.jūlij s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izsl gt no uzskaites no pašvaldības bilances debitoru par du par īres maksu un
komun lajiem pakalpojumiem par dzīvojamo telp m, kas tika izveidots līdz 1999.gadam
Kr. Barona iel 20, Ludz , Ludzas novad kopsumm EUR 1925,02, saska ar 1.pielikumu.
14.§
Par ilgtermi a aiz

mumu l gumu nosac jumu mai u
A. ukša

Uz 2014.gada 17.jūliju Valsts kases noteikt viena gada procentu likme ir 0.438%.
Ludzas novada pašvaldībai Valsts kas emtajam pieciem ilgtermi a aiz mumiem noteikta
desmit gadu procentu likme 3.554% un vienam ilgtermi a aiz mumam piecu gadu procentu
likme 2.166%, kas būtiski palielina procentu maks jumus. Līdz ar to pašreiz j situ cij
izdevīg k ir mainīt aiz mumu nosacījumus, tas ir mainīt aiz mumu gada procentu likmes
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fiks šanas periodu no desmit un pieciem gadiem uz vienu gadu, kura rezult t aiz mumiem tiks
piem rota viena gada procentu likme – 0.438%.
Pamatojoties uz iepriekš min to, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta
pirm s daļas 19.punktu un likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, emot v r Ludzas novada
domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumus, atklāti balsojot: PAR
– 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Lūgt Valsts kasi mainīt Ludzas novada pašvaldībai aizdevumu procentu likmes fiks šanas
periodus:
1. no desmit gadiem uz vienu gadu sekojošiem aizdevumiem:
1.1. 2006.gada 28.decembra aizdevuma līgums Nr.A2/1/06/815 un 2008.gada 15.janv ra
un 2012.gada 22.oktobra Vienošan s protokoli pie 2006.gada 28.decembrī nosl gt aizdevuma
līguma Nr.A2/1/06/815;
1.2. 2007.gada 1.jūnija aizdevuma līgums Nr.A2/1/07/231 un 2008.gada 18.janv ra,
2009.gada 29.jūnija un 2012.gada 22.oktobra Vienošan s protokoli pie 2007.gada 1.jūnij
nosl gt aizdevuma līguma Nr.A2/1/07/231;
1.3. 2007.gada 1.jūnija aizdevuma līgums Nr.A2/1/07/232 un 2008.gada 18.janv ra,
2009.gada 29.jūnija un 2012.gada 22.oktobra Vienošan s protokoli pie 2007.gada 1.jūnij
nosl gt aizdevuma līguma Nr.A2/1/07/232;
1.4. 2007.gada 1.jūnija aizdevuma līgums Nr.A2/1/07/234 un 2008.gada 18.janv ra,
2011.gada 18.febru ra, 2012.gada 6.marta, 2012.gada 22.oktobra un 2013.gada 19.marta
Vienošan s protokoli pie 2007.gada 1.jūnij nosl gt aizdevuma līguma Nr.A2/1/07/234;
1.5. 2007.gada 1.jūnija aizdevuma līgums Nr. A2/1/07/228, kas p rjaunots ar 2009.gada
14.decembra p rjaunojuma līgumu Nr.A2/1/09/821 un 2011.gada 18.febru ra, 2012.gada 6.marta
un 2012.gada 22.oktobra Vienošan s protokoli pie 2007.gada 1.jūnija aizdevuma līgums Nr.
A2/1/07/228, kas p rjaunots ar 2009.gada 14.decembra p rjaunojuma līgumu Nr.A2/1/09/821.
2. No pieciem gadiem uz vienu gadu sekojošam aizdevumam - 2011.gada 10.maija
aizdevuma līgums Nr. A2/1/11/200 un 2011.gada 12.decembra, 2012.gada 22.oktobra un
2014.gada 13.maijaVienošan s protokoli pie 2011.gada 10.maija nosl gt aizdevuma līguma
Nr.A2/1/11/200.

15.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
I. Igovena
Ludzas novada pašvaldība ir sa musi un izskatījusi SIA “3ZD” 01.07.2014. iesniegumu
ar lūgumu nodrošin t pašvaldības līdzfinans jumu komandas “AAA” dalībai projekt “Rad m
novadam” 2 420.00 EUR apm r .
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanas un kontroles
k rtības nolikuma 8.punktu, kurš nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinans jumu var pretend t
sabiedrisk organiz cija, kuras projekta aktivit tes tiks realiz tas novada teritorij un pl notie
rezult ti attīsta un sak rto publisko rtelpu – labiek rto un uzlabo vidi un infrastruktūru.
Saska ar Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanas un kontroles k rtības
nolikuma 13.2. punktu, projekta finans jumam piešķiram summa līdz 3000,00 EUR vienam
projektam;
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emot v r Ludzas novada domes Finanšu past vīg s komitejas, Teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt SIA “3ZD” pašvaldības līdzfinans jumu EUR 2 420,00 apm r komandas
“AAA” dalībai projekt “Rad m novadam”.
2. SIA “3ZD” divu ned ļu laik p c projekta īstenošanas iesniegt Ludzas novada
pašvaldībai p rskatu par finansu līdzekļu izlietojumu saska ar piešķiršanas m rķi, pievienojot
attiecīgus maks jumus apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Kontroli par l muma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
16.§
Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2014.gada 10.jūlija sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Ludzas apsaimniekot js”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese –
Krišj a Barona iela 49, Ludza, v stuli Nr. 1-9/463 „Par brīvo dzīvokļu apsaimniekošanas
maksas apmaksu” (reģ. pašvaldīb 11.07.2014. Nr.3.1.1.8.1/608) ar lūgumu segt no Ludzas
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2014.gada jūnija m nesī apr ķin to summu
EUR 157,63 par neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu.
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un v stul m pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra
MK noteikumu Nr.999 „K rtība, k d dzīvojam s telpas īrnieks un izīr t js nor ķin s ar
pakalpojumu sniedz ju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojam s telpas lietošanu”
25. punktu un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija
s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Nor ķinos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ludzas apsaimniekot js” iekļaut
izdevumus par Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas
maksas apmaksu 2014. gada jūnija m nesī par summu EUR 157,63 (viens simts piecdesmit
septi i euro 63 centi).
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas
izdevumus maksas apmaksu par 2014.gada jūnija m nesi pilnīgu apmaksu EUR 157,63 (viens
simts piecdesmit septi i euro 63 centi) apm r no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu
saimniecības uztur šanai paredz tiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “Ludzas apsaimniekot js” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

17.§
Par res maksas noteikšanu dz vojamā mājā „Pauguri i”, c. Kivdolova, Pure u pagastā,
Ludzas novadā
A.Poik ne
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Daudzdzīvokļu dzīvojamajai m jai „Pauguri i”, c.Kivdolova, Pure u pagast , Ludzas
novad ir nepieciešami jumta renov cijas darbi. Jumta rekonstrukcijas kop j darbu t me
sast dīja EUR 4195,86 apm r . Ludzas novada pašvaldība saska ar 2011.gada 25.augusta
Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas novada pašvaldības
līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju
energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo
m ju renov cijai”” piešķīra pašvaldības līdzfinans jumu EUR 2097,93. Atlikusī summa tiek
sadalīta proporcion li dzīvokļu kop jai platībai. Daudzdzīvokļu dzīvojamaj m j „Pauguri i”,
c.Kivdolova , Pure u pag., Ludzas novad asto i dzīvokļi Nr.1; Nr.2; Nr.5; Nr.6; Nr.11;
Nr.12; Nr.15 un Nr.17 pieder pašvaldībai. Jumta remontam pašvaldībai piederošos dzīvokļos
nepieciešam summa ir EUR 892,07.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldīb m”21.panta 1.daļas 14.punkta b.apakšpunktu,
likuma “Par dzīvojamo telpu īri”111.pantu, 11.panta 2.daļu, un emot v r Ludzas novada domes
Teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, Ludzas novada
domes finanšu past vīg s 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt īres maksas apsaimniekošanas daļu pašvaldības dzīvokļos dzīvojam m j
„Pauguri i”, c.Kivdolova, Pure u pagast , Ludzas novad 0,187 EUR/m2.
2. Noteikt, ka šī l muma 1.punkts par grozījumiem st jas sp k ar 2014.gada 1.oktobri
līdz 2015.gada 30.septembrim.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot vienošanos par
grozījumiem dzīvojamo telpu īres līgumiem.
4. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

18. §
Par nekustamā pašuma “Pagastmāja”, ar kadastra apz m jumu 68780050316, c.Nirza,
Nirzas pagasts, Ludzas novads trešās izsoles izsoles rezultātu apstiprināšanu
A.Poik ne
Pamatojoties uz 2014.gada 24.aprīļa Ludzas novada domes l mumu “Par nekstam
īpašuma “Pagastm ja”, ar kadastra apzīm jumu 68780050316, c.Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas
novads izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr.6 36.§) 2014.gada
10.jūnij tika rīkota nekustam īpašuma - “Pagastm ja”, ar kadastra apzīm jumu 68780050316,
c.Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads, treš izsole, kur nepieteic s neviens pretendents, līdz ar
to izsole ir bijusi nesekmīga.
Saska
ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 32. panta 3. punkta
1.apakšpunktu, kas nosaka, ja nekustam īpašuma treš izsole ir nesekmīga, institūcija, kas
organiz mantas p rdošanu, var ierosin t: veikt atk rtotu nov rt šanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 10.pantu, un emot v r
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des
atzinumu un Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t 2014.gada 10.jūnija nekustam īpašuma - “Pagastm ja”, ar kadastra
apzīm jumu 68780050316, c.Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads treš s izsoles protokolu Nr.1
un atzīt izsoli par nesekmīgu.

38
2. Veikt nekustam īpašuma - “Pagastm ja”, ar kadastra apzīm jumu 68780050316,
c.Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads atk rtotu nov rt šanu.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
19. §
Par dz vokļa Nr.1, Stacijas ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā, pirmās izsoles rezultātu,
protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu
A.Poik ne
Pamatojoties uz 2014.gada 24.aprīļa Ludzas novada domes l mumu “Par dzīvokļa Nr.1,
Stacijas iel 31, Ludz , Ludzas novad izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu”
(protokols Nr.6 37.§) 2014.gada 10.jūnij tika rīkota nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr.1,
Stacijas iel 31, Ludz , Ludzas novad izsole, kur nepieteic s neviens pretendents, līdz ar to
izsole ir bijusi nesekmīga.
Saska ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 32. panta pirm s daļas
1. punktu, kas nosaka, rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kur institūcija, kas organiz
nekustam īpašuma atsavin šanu (9.pants) var pazemin t izsoles s kumcenu ne vair k k par 20
procentiem. Komisija izv rt jot situ ciju, iesaka rīkot otro izsoli ar aušupejošu soli un samazin t
izsoles s kumcenu par 20%.
Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 10.pantu un emot v r Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu un
finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t 2014.gada 10.jūnija nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Stacijas iel 31,
Ludz , Ludzas novad pirm s izsoles protokolu Nr.1 un atzīt izsoli par nesekmīgu.
2. Apstiprin t nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Stacijas iel 31, Ludz , Ludzas
novads otr s izsoles s kumcenu - EUR 896,00 (asto i simti devi desmit seši euro un 00 centi)
un izsoles noteikumus, saska ar pielikumu.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
20. §
Par dz vokļa Nr.2, Stacijas ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā, pirmās izsoles rezultātu,
protokola un otrās izsoles noteikumu, sākumcenas apstiprināšanu
A.Poik ne
Pamatojoties uz 2014.gada 24.aprīļa Ludzas novada domes l mumu “Par dzīvokļa Nr.2,
Stacijas iel 31, Ludz , Ludzas novad izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu”
(protokols Nr.6 38.§) 2014.gada 10.jūnij tika rīkota nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr.2,
Stacijas iel 31, Ludz , Ludzas novad izsole, kur nepieteic s neviens pretendents, līdz ar to
izsole ir bijusi nesekmīga.
Saska ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 32. panta pirm s daļas
1. punktu, kas nosaka, rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kur institūcija, kas organiz
nekustam īpašuma atsavin šanu (9.pants) var pazemin t izsoles s kumcenu ne vair k k par 20
procentiem. Komisija izv rt jot situ ciju, iesaka rīkot otro izsoli ar aušupejošu soli un samazin t
izsoles s kumcenu par 20%.
Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 10.pantu, un emot v r Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu un
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finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t 2014.gada 10.jūnija nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Stacijas iel 31,
Ludz , Ludzas novads, pirm s izsoles protokolu Nr.1 un atzīt izsoli par nesekmīgu.
2. Apstiprin t nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Stacijas iel 31, Ludz , Ludzas
novads otr s izsoles s kumcenu - EUR 544,00 (pieci simti četrdesmit četri euro un 00 centi)
un izsoles noteikumus, saska ar pielikumu.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
21. §
Par nekustamā pašuma “Internāts”, ar kadastra apz m jumu 6878 005 0368, c.Nirza,
Nirzas pagasts, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
A.Poik ne
2014.gada 27.mart Ludzas novada dome pie ma l mumu „Par nekustam īpašuma
“Intern ts”, ar kadastra numuru 6878 005 0368, kas atrodas c.Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas
novads nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 4, 31.§).
Saska ar min to l mumu:
1) Nekustamais īpašums “Intern ts”, Nirzas pagasts, Ludzas novads reģistr ts Ludzas
zemesgr matas nodalījum Nr.1000 0042 3968;
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma nov rt šanas komisija noteica objekta p rdošanas
cenu – EUR 7374,23 (septi i tūkstoši tr s simti septi desmit četri eiro un 23 centi).
Saska ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likumu un pamatojoties uz Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2014.gada 16.jūlija l mumu „Par nekstam
īpašuma “Intern ts”, ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0368, c.Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas
novads p rdošanas cenas apstiprin šanu”, un emot v r Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu un finanšu past vīg s
komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta
nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes deput ts Andrejs Andrejevs,
atklāti balsojot: PAR – 9 (Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekustam īpašuma “Intern ts”, Nirzas pagasts, Ludzas novads, (kadastra
numurs 6878 005 0368) p rdošanas cenu - EUR 7374,23 (septi i tūkstoši tr s simti
septi desmit četri eiro un 23 centi).
2. Atsavin t par labu z/s “Mež res A”, reģistr cijas numurs 42401016515, juridisk
adrese Brīvības iel 38B dz.3, Zilupe, Zilupes novads nekustamo īpašumu - “Intern ts”, Nirzas
pagasts, Ludzas novads, kas sast v no zemes vienības 0,567 ha platīb un dzīvojam s kas
(kadastra apzīm jums 6878 005 0368) par summu EUR EUR 7374,23 (septi i tūkstoši tr s
simti septi desmit četri eiro un 23 centi), kuru personai ir j iemaks pašvaldības pamatbudžeta
kont 4 (četru) m nešu laik no l muma pie emšanas dienas vai j sniedz pašvaldībai atbildi,
nor dot v lamo samaksas termi u par objektu, kas nav ilg ks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
22.§
Par noteikumu ”Ludzas novada pašvald bas kapitālsabiedr bu un kapitāla daļu privātā
kapitālsabiedr bā un publiski privātā kapitālsabiedr bā pārvald bas noteikumi’’
apstiprināšanu
J.Kigitoviča
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Lai nodrošin tu labu un efektīvu Ludzas novada pašvaldības kapit lsabiedrību un kapit la
daļu priv t kapit lsabiedrīb un publiski priv t kapit lsabiedrīb p rvaldību, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldīb m” 41.panta pirm s daļas 2.punktu, Valsts p rvaldes iek rtas likuma 72.panta
pirm s daļas 2.punktu un 73.panta pirm s daļas 4.punktu, emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprin t noteikumus ”Ludzas novada pašvaldības kapit lsabiedrību un kapit la daļu
priv t kapit lsabiedrīb un publiski priv t kapit lsabiedrīb p rvaldības noteikumi” saska ar
pielikumu.
23.§
Par 2014.gada 26.jūnija Ludzas novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.15
„Ludzas novada kaps tu darb bas un uztur šanas noteikumi” preciz šanu
J.Kigitoviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 45.panta ceturto daļu, LR Vides aizsardzības
un reģion l s attīstības ministrijas 2014.gada 16.jūlija atzinumu Nr.18-6/6699 „Par saistošajiem
noteikumiem”, emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada
17.jūlija apvienot s s des atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus preciz jumus Ludzas novada domes 2014.gada 26.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.15 „Ludzas novada kaps tu darbības un uztur šanas noteikumi”:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu pamatojumu š d redakcij :
”Izdoti saska ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 43.panta pirm s daļas
6.un 9. punktu un 43.panta trešo daļu”
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 9.1. un 9.2.punktus š d redakcij :
„9.1. Apstiprin t pašvaldības īpašum esošo kaps tu teritoriju robežas;
9.2. Lemt par pašvaldības īpašum esošo kaps tu statusa apstiprin šanu vai mai u.”
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 50.punktu š d redakcij :
„50. Par saistošo noteikumu 7. un 21.punkt noteikto prasību neiev rošanu izsaka
brīdin jumu vai piem ro naudas sodu fizisk m person m līdz EUR 70,00, bet juridisk m
person m līdz EUR 140,00.”
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai šo l mumu un preciz tos saistošos noteikumus
Nr.15 „Ludzas novada kaps tu darbības un uztur šanas noteikumi” rakstisk un elektronisk
veid nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
24.§
Par konkursa „Ludzas novada uz m ju gada balva 2014” nolikuma apstiprināšanu
A.Meikš ns
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Lai veicin tu uz m jdarbību, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas 10.punktu, emot v r Ludzas novada domes Teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas s des 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu un Ludzas novada
domes Finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t konkursa „Ludzas novada uz m ju gada balva 2014” nolikumu saska ar
pielikumu.
2. Apstiprin t konkursa v rt šanas komisiju š d sast v :
Komisijas priekšs d t ja:
Alīna Gendele, Ludzas novada domes priekšs d t ja;
Komisijas locekli:
Aivars Meikš ns, Ludzas novada domes priekšs d t jas vietnieks attīstības
jaut jumos;
Jevgenija Kušča, Ludzas novada domes deput ts
Ilona Igovena, Attīstības un nekustam īpašuma nodaļas vadīt ja;
Inga Ostrovska, Ludzas novada domes Uz m ju Konsultatīv s padomes
priekšs d t js.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam
25.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes 28.12.2013. s des l mumā „Par Ludzas novada
bibliot ku direktoru/vad tāju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr.26, 63§)
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, iev rojot 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 v r
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des
atzinumu un Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 28.12.2013. s des l muma „Par Ludzas novada
bibliot ku direktoru/vadīt ju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr.26, 63.§) 1.pielikum š du
grozījumu:
1.1. ar 2014.gada 1.augustu palielin t Pure u pagasta bibliot kas vadīt ja (profesijas
kods 1431 11) amata vienību – no 0,75 amata vienības uz 1 amata vienību un izteikt 1.pielikuma
tabulas 10.punktu š d redakcij :
10. Pure u pagasta bibliot kas vadīt js

1431 11

420,00

1

420,00

2. Ar 2014.gada 1.augustu sp ku zaud Ludzas novada domes 28.12.2013. s des l muma
„Par Ludzas novada bibliot ku direktoru/vadīt ju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr.26, 63.§)
1.pielikuma tabulas 10.punkts.
26.§
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Par A.Gendeles komand jumu uz Baltkrievijas Republiku
I.Kamzole
Pamatojoties uz biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” sa emto uzaicin jumu piedalīties
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas p rrobežu sadarbības programmas projekta "3.Solis" nosl guma
konferenc , kura notiks Baltkrievijas Republikas Polockas pils t 2014.gada 1.august , iev rojot
Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumus Nr.969 „K rtība, k d atlīdzin mi ar komand jumiem
saistītie izdevumi” un likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 27.punktu, emot v r
Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu,
Ludzas novada finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, pamatojoties uz
likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s
domes priekšs d t ja Alīna Gendele, atklāti balsojot: PAR - 9 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Norīkot Ludzas novada domes priekšs d t ju Al nu Gendeli komand jum
Baltkrievijas Republikas Polockas pils tu 2014.gada 1.august .

uz

2. Komand juma izdevumi tiks segti no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Tiek skatīti domes s des papildus darba k rtības jaut jumi.
27.§
Par ilgtermi a aiz mumu LAD projekta
„Ludzas novadp tniec bas muzeja “Rijas” renovācija” stenošanai
A. ukša
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aiz mumu un galvojumu kontroles un p rraudzības padomi atļaut emt
Valsts kas Ludzas novada pašvaldībai ilgtermi a aiz mumu LAD projekta „Ludzas
novadp tniecības muzeja “Rijas” renov cija” īstenošanai EUR 99 693 apm r ar Valsts kases
noteikto procentu likmi uz 6 gadiem.
Ilgtermi a aiz muma atmaks šanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.
Aiz muma pamatsummas atmaksu uzs kt 2015.gada septembrī un aiz mumu atmaks t
līdz 2020.gada septembrim, saska ar 1.pielikumu.
28.§
Par Ludzas novada Ludzas pils tas galvenās bibliot kas nolikuma apstiprināšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
8.punktu, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
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Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada Ludzas pils tas galven s bibliot kas nolikumu saska
pielikumu.

ar

2. Ar nolikuma sp k st šanos sp ku zaud Ludzas novada domes 26.11.2009. s des
l mums „Par Ludzas novada Ludzas pils tas galven s bibliot kas nolikuma apstiprin šanu”
(protokols Nr.16, 18.§).
29.§
Par Ludzas novada Briģu pagasta bibliot kas nolikuma apstiprināšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
8.punktu, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada Briģu pagasta bibliot kas nolikumu saska

ar pielikumu.

2. Ar nolikuma sp k st šanos sp ku zaud Ludzas novada domes 26.11.2009. s des
l mums „Par Ludzas novada Brigu pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu” (protokols
Nr.16, 9.§).

30.§
Par Ludzas novada Cirmas pagasta bibliot kas nolikuma apstiprināšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
8.punktu, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada Cirmas pagasta bibliot kas nolikumu saska

ar pielikumu.

2. Ar nolikuma sp k st šanos sp ku zaud Ludzas novada domes 26.11.2009. s des
l mums „Par Ludzas novada Cirmas pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu” (protokols
Nr.16, 8.§).
31.§
Par Ludzas novada Isnaudas pagasta bibliot kas nolikuma apstiprināšanu
S.Jakovļevs
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
8.punktu, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada Isnaudas pagasta bibliot kas nolikumu saska
pielikumu.

ar

2. Ar nolikuma sp k st šanos sp ku zaud Ludzas novada domes 26.11.2009. s des
l mums „Par Ludzas novada Isnaudas pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu” (protokols
Nr.16, 10.§).
32.§
Par Ludzas novada Isnaudas pagasta Istalsnas bibliot kas nolikuma apstiprināšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
8.punktu, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada Isnaudas pagasta Istalsnas bibliot kas nolikumu saska
pielikumu.

ar

2. Ar nolikuma sp k st šanos sp ku zaud Ludzas novada domes 26.11.2009. s des
l mums „Par Ludzas novada Isnaudas pagasta Istalsnas bibliot kas nolikuma apstiprin šanu”
(protokols Nr.16, 11.§).
33.§
Par Ludzas novada Istras pagasta bibliot kas nolikuma apstiprināšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
8.punktu, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada Istras pagasta bibliot kas nolikumu saska

ar pielikumu.

2. Ar nolikuma sp k st šanos sp ku zaud Ludzas novada domes 26.11.2009. s des
l mums „Par Ludzas novada Istras pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu” (protokols
Nr.16, 12.§).
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34.§
Par Ludzas novada Nirzas pagasta bibliot kas nolikuma apstiprināšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
8.punktu, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2014.gada 17jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada Nirzas pagasta bibliot kas nolikumu saska

ar pielikumu.

2. Ar nolikuma sp k st šanos sp ku zaud Ludzas novada domes 26.11.2009. s des
l mums „Par Ludzas novada Nirzas pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu” (protokols
Nr.16, 13.§).
35.§
Par Ludzas novada ukšu pagasta bibliot kas nolikuma apstiprināšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
8.punktu, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada ukšu pagasta bibliot kas nolikumu saska

ar pielikumu.

2. Ar nolikuma sp k st šanos sp ku zaud Ludzas novada domes 26.11.2009. s des
l mums „Par Ludzas novada ukšu pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu” (protokols
Nr.16, 14.§).
36.§
Par Ludzas novada Pildas pagasta bibliot kas nolikuma apstiprināšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
8.punktu, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada Pildas pagasta bibliot kas nolikumu saska

ar pielikumu.
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2. Ar nolikuma sp k st šanos sp ku zaud Ludzas novada domes 26.11.2009. s des
l mums „Par Ludzas novada Pildas pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu” (protokols
Nr.16, 15.§).
37.§
Par Ludzas novada Pure u pagasta bibliot kas nolikuma apstiprināšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
8.punktu, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada Pure u pagasta bibliot kas nolikumu saska

ar pielikumu.

2. Ar nolikuma sp k st šanos sp ku zaud Ludzas novada domes 26.11.2009. s des
l mums „Par Ludzas novada Pure u pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu” (protokols
Nr.16, 16.§).
38.§
Par Ludzas novada Rund nu pagasta bibliot kas nolikuma apstiprināšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
8.punktu, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada Rund nu pagasta bibliot kas nolikumu saska
pielikumu.

ar

2. Ar nolikuma sp k st šanos sp ku zaud Ludzas novada domes 26.11.2009. s des
l mums „Par Ludzas novada Rund nu pagasta bibliot kas nolikuma apstiprin šanu” (protokols
Nr.16, 17.§).
39.§
Par Ludzas novada bāri tiesas priekšs d tāja, priekšs d tāja vietnieka un locekļu
iev l šanu
S. Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
26.punktu, B ri tiesu likuma 9.panta pirmo daļu, emot v r Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 17.jūlija s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
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Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.septembri par Ludzas novada b ri tiesas priekšs d t ju iev l t Ivetu
Gajevsku, personas kods XXX, uz pieciem gadiem, t.i., līdz 2019.gada 31.augustam.
2. Ar 2014.gada 1.septembri par Ludzas novada b ri tiesas priekšs d t ja vietnieku
iev l t Ilonu Poik ni, personas kods XXX, uz pieciem gadiem, t.i., līdz 2019.gada 31.augustam.
3. Ar 2014.gada 1.septembri par Ludzas novada b ri tiesas locekļiem uz pieciem gadiem,
t.i., līdz 2019.gada 31.augustam, iev l t:
3.1. In ru Anču, personas kods XXX,
3.2. Zinaīdu Buligu, personas kods XXX,
3.3. Ainu Fjodorovu, personas kods XXX,
3.4. Larisu Greid ni, personas kods XXX,
3.5. Valentīnu Hiščenko, personas kods XXX,
3.6. Raiti Osipovu, personas kods XXX,
3.7. Veru Raciborsku, personas kods XXX,
3.8. Lilitu Rudzinsku, personas kods XXX.

40. §
Par izmai ām Ludzas novada iepirkumu komisijas sastāvā
A. Gendele
Sakar ar Ludzas novada iepirkumu komisijas priekšs d t ja Fridija Bokiša ilgstošo
prombūtni un emot v r Ludzas novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma (apstiprin ts
ar Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra s des l mumu (protokols Nr. 12, 23.§)) 2.3.2.
apakšpunktu, kas nosaka, ka komisijas priekšs d t js sasauc un vada Komisijas s des.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21. panta pirm s daļas
24. punktu un Ludzas novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma (apstiprin ts ar Ludzas
novada domes 2009. gada 17. septembra s des l mumu (protokols Nr. 12, 23.§)) 1.4. punktu, kas
nosaka, ka komisijas sast vu apstiprina dome, atklāti balsojot: PAR – 9 (Andrejs Andrejevs,
Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Voldem rs
Diba ins); Ludzas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Ludzas novada domes 2013.gada 28.novembra l mum „Par Ludzas novada
iepirkumu komisijas sast va apstiprin šanu” (protokols Nr. 25, 41.§)) š dus grozījumus:
1. Izsl gt no Ludzas novada Iepirkumu komisijas sast va komisijas priekšs d t ju Fridiju
Bokišu;
2. Iekļaut Ludzas novada Iepirkumu komisijas sast v komisijas priekšs d t ja amat Ilonu Igovenu (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustam īpašuma nodaļas vadīt ja).
41. §
SIA “Ludzas apsaimniekotājs” 2014.gada 1.pusgada bilances anal ze
A.Līpacis, A.Gendele, V.Diba ins, J.Kušča
SIA “Ludzas apsaimniekot js” valdes priekšs d t js A.Līpacis inform par uz muma
finansi liem r dīt jiem par 2014.gada 1.pusgadu. Pielikum : inform cija par SIA “Ludzas
apsaimniekot js” finansi liem r dīt jiem par 2014.gada 1.pusgadu.
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Atzīm , ka 2014.gada 1.pusgad situ cija uz mum ir uzlabojusies, iecirk i str d labi.
Uz mum turpin s izdevumu optimiz cija, uzlaboj s darba organiz šana, kvalit te.
Atbild uz domes deput tu jaut jumiem par atkritumu sav kšanas iecirk a darbu, sadzīves
atkritumu sav kšanu, izvešanu.
Noklausoties inform ciju par SIA “Ludzas apsaimniekot js” finansi liem r dīt jiem
2014.gada 1.pusgad , Ludzas novada domes deput ti vienojas:
SIA “Ludzas apsaimniekot js” valdes priekšs d t ja A.Līpača sniegto inform ciju par
uz muma finansi liem r dīt jiem 2014.gada 1.pusgad pie emt zin šanai.
42. §
Atskaite par Ludzas novada pašvald bas 2014.gada 1.pusgada budžeta izpildi
A.Gendele
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas priekšs d t ja A.Gendele sniedz
p rskatu par Ludzas novada pašvaldības budžeta izpildi 2014.gada 1.pusgad .
Atzīm , ka labi pild s budžeta ie mumu daļa, izpilde pret gada pl nu 59,83%.
Budžeta izdevumu izpilde pret gada pl nu 49,65%. Nor da, ka izdevumi tiek pl noti, ir
vienm rīga līdzekļu izlietošana.
Ir j uzlabo darbs ar par dniekiem.
Noklausoties sniegto inform ciju par pašvaldības budžeta izpildi 2014.gada 1.pusgad ,
Ludzas novada domes deput ti vienojas:
Sniegto inform ciju par Ludzas novada pašvaldības budžeta izpildi 2014.gada 1.pusgad
pie emt zin šanai.
S des informatīvaj daļ Ludzas novada soci l dienesta vadīt ja L.Gorbunova-Kozlova
sniedz inform ciju par soci l m probl m m, klientu m rķgrup m, soci lo palīdzību un soci liem
pakalpojumiem, prasīb m soci l darba veic jiem.
Pašvaldības soci l s palīdzības pl notais līdzekļu apjoms 2014.gada – EUR 563282,
izlietots uz 30.06.2014. – EUR 257292,35 (45,68%).
Inform par trūcīgo personu skaitu, trūcīg m ģimen m, paaugstin ta riska ģimen m,
nepilngadīgiem likump rk p jiem.
Pieprasīts pakalpojums ir aprūpe m j s, asistenta pakalpojumu izmantošana.
Noklausoties sniegto inform ciju, Ludzas novada domes deput ti vienojas:
Ludzas novada soci l dienesta vadīt jas L.Gorbunovas-Kozlovas sniegto inform ciju
pie emt zin šanai.
S di sl dz plkst. 15.30.
S des vadīt ja
Domes s des protokols parakstīts 2014.gada 25.jūlij .

A.Gendele

S des protokol t ja
Domes s des protokols parakstīts 2014.gada 25.jūlij .

I.Vonda

