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 27.novembr

Protokols Nr. 21

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atkl j plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdēt ja Al na Gendele
Protokolē – administrat v s nodaļas pašvald bas sekret re In ra Vonda
Sēdē piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, J nis Ivul ns,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova
Sēdē nepiedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Lolita Greit ne – atrodas rpus Latvijas; Voldem rs Diba ins –
R g ; Jevgenija Kušča – aiz emta pamatdarb
Sēdē kl tesošas personas:
- domes administr cijas darbinieki: Anatolijs Trizna, zemes lietu speci lists; Vilhelms Kušners,
zemes ier c bas inženieris; Sergejs Jakovļevs, novada pašvald bas izpilddirektors; Vadims
Maškancevs, datorsistēmu un datort klu administrators; Aina Poik ne, nekustam pašuma
ekonomiste; Vija Laiz ne, nodokļu ekonomiste; Ilona Igovena, att st bas un nekustam pašuma
nodaļas vad t ja; Inese Kamzole, administrat v s nodaļas vad t ja; Sarm te Gut ne, Ludzas
novada izgl t bas, kultūras un sporta p rvaldes vad t ja; In ra Donska, Ludzas novada izgl t bas,
kultūras un sporta p rvaldes ekonomiste; L ga Mežule, finanšu un gr matved bas nodaļas
vad t ja Anastasija ukša, finanšu un gr matved bas nodaļas vad t jas vietniece budžeta
jaut jumos; Arturs Isakovičs,inženierkomunik ciju speci lists; Lilita Gorbunova-Kozlova,
Ludzas novada domes soci l dienesta vad t ja
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na
Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav,
domes sēdes darba k rt ba apstiprin ta.
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Sēdes vad t ja A.Gendele pied v balsot par domes sēdes papildus darba k rt bu. Sēdes
papildus darba k rt b 9 jaut jumi.
Domes s des papildus darba kārt ba:
1. Par zemes vien bu atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.

2. Par nekustam pašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u.
3. Par nekustam pašuma nosaukuma piešķiršanu.
4. Par zemes vien bu piekrit bu Ludzas novada pašvald bai.
5. Par nekustam pašuma “Pagastm ja”, ar kadastra apz mējumu 68780050316,
c.Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezult ta apstiprin šanu.
6. Par zemes gabala 5304 kv.m. plat b (kadastra apz mējums 6801 008 0021) un
administrat v s ēkas ar pal gēk m Latgales iel 242B, Ludz , Ludzas novads, nodošanu
atsavin šanai.
7. Par Saistošo noteikumu Nr. __ „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada
24.febru ra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustam pašuma nodokļa atvieglojumiem
Ludzas novad ”” apstiprin šanu.
8. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzin bas rakstu.
9. Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas autoceļu programm 2014.gadam.
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes
papildus darba k rt ba apstiprin ta.
Darba kārt ba:
1. Par pašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam pašumam un adreses piešķiršanu
zemes vien bai un ar to funkcion li saist tai ēkai.
2. Par pašuma nosaukuma mai u nekustamam pašumam.
3. Par adreses piešķiršanu un apstiprin šanu dz vokļu telpu grup m Ludzas novada Ludzas
pilsēt .
4. Par zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6801 004 0279 Latgales iel 90, Ludza,
Ludzas novads sadal šanu atsevišķ s zemes vien b s.
5. Par zemes vien bas atz šanu par piekr tošu Ludzas novada pašvald bai.
6. Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma noslēgšanu.
7. Par nekustam pašuma “Saproks”, Istras pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nom .
8. Par adrešu piešķiršanu vai mai u zemes vien b m un ēk m.
9. Par nekustam pašuma lietošanas mērķa mai u.
10. Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma noslēgšanu.
11. Par zemes vien bu atdal šanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu.
12. Par Ludzas pilsētas pirmsskolas izgl t bas iest des “Rūķ tis” nolikuma apstiprin šanu
jaun redakcij .
13. Par Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izgl t bas iest des “Nami š” nolikuma apstiprin šanu
jaun redakcij .
14. Par Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas izgl t bas iest des “Pasaci a” nolikuma
apstiprin šanu jaun redakcij .
15. Par Ludzas novada Istras pagasta pirmsskolas izgl t bas iest des nolikuma
apstiprin šanu jaun redakcij .
16. Par Ludzas novada Pildas pagasta pirmsskolas izgl t bas iest des nolikuma
apstiprin šanu jaun redakcij .
17. Par Ludzas novada Briģu pagasta pirmsskolas izgl t bas iest des nolikuma
apstiprin šanu jaun redakcij .
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18. Par groz jumiem Ludzas novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmum (protokols
Nr. 23, 15. §) “Par maksas pakalpojumiem”.
19. Par debitoru par du dzēšanu.
20. Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas dzēšanu.
21. Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas dzēšanu.
22. Par nekustam pašuma nodokļa par da, pamatpar da palielin juma un nokavējuma
naudas dzēšanu.
23. Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da
k rt b .
24. Par pašvald bas l dzfinansējuma piešķiršanu.
25. Par pašvald bas l dzfinansējuma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Biržas iel 14, Ludz ,
Ludzas novads.
26. Par pašvald bas l dzfinansējuma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Stacijas iel 47,
Ludz , Ludzas novads.
27. Par neiz rēto dz vokļu apsaimniekošanas un siltuma zudumu ūdens cirkul cijai iekšējos
t klos maksas apmaksu.
28. Par saistošo noteikumu Nr.24 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2014.gada
23.janv ra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada pašvald bas budžetu 2014.gadam””
apstiprin šanu.
29. Par groz jumiem Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra nolikum “Ludzas
novada pašvald bas darba samaksas un soci lo garantiju nolikums”.
30. Par groz jumu Ludzas novada pašvald bas iest des “Ludzas novada pašvald ba”
nolikum .
31. Par nodibin juma “Ludzas novada mikrouz ēmēju atbalstam” valdes locekļu
ievēlēšanu.
32. Par komisijas izveidošanu dar jumu ar lauksaimniec bas zemēm izvērtēšanai.
33. Par Ludzas novada pašvald bas iest des “Ludzas novada būvvalde” vad t ja-arhitekta
atbr vošanu no ie emam amata.
34. Par Saistošo noteikumu Nr.25 „Par soci l s pal dz bas pabalstiem Ludzas novad ”
apstiprin šanu.
35. Par Saistošo noteikumu Nr.26 „Par p rējiem pabalstiem Ludzas novad ”
apstiprin šanu.
36. Par autoceļu fonda programmas mērķdot cijas izlietošanas k rt bas noteikumu
pašvald bas ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai Ludzas novad apstiprin šanu.
37. Par ceļu uzturēšanu ziemas period .
38. Par br vpusdienu piešķiršanu.
39. Par dz vokļa pašuma Nr. 19, Skolas iel 27A, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai.
40. Par dz vokļa pašuma Nr. 46, Rai a iel 32, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai.
41. Par nekustam pašuma, zemes vien bas (starpgabala) ar kadastra apz mējumu 6801
006 0416 326 kv.m. plat b pēc adreses Franča Kempa iel 9A, Ludz , Ludzas novads nodošanu
atsavin šanai.
42. Par nekustam pašuma – “Ziedi”, Tut ni, Cirmas pagast , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai.
43. Par dz vokļa Nr.1, Tirgus iel 5, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas procedūras
izbeigšanu.
44. Par Dūnakļu ezera nomas ties bu izsoles procedūras izbeigšanu.
45. Par nekustam pašuma, zemes gabala (ar mežu) 6,5 ha plat b , Ludzas novad , Istras
pagast “Rube i” atsavin šanas procedūras izbeigšanu.
46. Par nekustam pašuma, zemes gabala 1400 kv.m. plat b , T lavijas iel 102c, Ludz ,
Ludzas novad atsavin šanas procedūras izbeigšanu.
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47. Par nekustam pašuma, zemes gabala, starpgabala 682 kv.m. plat b , Parku iel 35A,
Ludz , Ludzas novad atsavin šanas procedūras izbeigšanu.
48. Par nekustam pašuma, zemes gabala, starpgabala 581 kv.m. plat b , Rekašova iel
7A, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas procedūras izbeigšanu.
49. Par nekustam pašuma, “Ambulance”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novad
atsavin šanas procedūras izbeigšanu.
50. Par Ludzas novada pašvald bas kustam s mantas, traktora “JUMZ 6KL” atsavin šanas
procedūras izbeigšanu.
51. Par nekustam pašuma, apbūvēta zemes gabala “Loci i”, 0,57 ha plat b ar kadastra
Nr. 6880 001 0444, Ezern ki, ukšu pagast , Ludzas novad pirkuma l guma laušanu un domes
lēmumu atcelšanu.
52. Par zemes vien bu atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
53. Par nekustam pašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u.
54. Par nekustam pašuma nosaukuma piešķiršanu.
55. Par zemes vien bu piekrit bu Ludzas novada pašvald bai.
56. Par nekustam pašuma “Pagastm ja”, ar kadastra apz mējumu 68780050316,
c.Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezult ta apstiprin šanu.
57. Par zemes gabala 5304 kv.m. plat b (kadastra apz mējums 6801 008 0021) un
administrat v s ēkas ar pal gēk m Latgales iel 242B, Ludz , Ludzas novads, nodošanu
atsavin šanai.
58. Par Saistošo noteikumu Nr.27 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada
24.febru ra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustam pašuma nodokļa atvieglojumiem
Ludzas novad ”” apstiprin šanu.
59. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzin bas rakstu.
60. Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas autoceļu programm 2014.gadam.
1.§
Par pašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam pašumam un adreses piešķiršanu zemes
vien bai un ar to funkcionāli saist tai kai
(zi o: V.Kušners)
Lēmuma teksts
2.§
Par pašuma nosaukuma mai u nekustamam pašumam
(zi o: V.Kušners)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam pašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Main t nekustamam pašumam ar kadastra numuru 6850 003 0119, kura sast v zemes
vien ba ar kadastra apz mējumu 6850 003 0119, pašuma nosaukumu no „Dzegas”, Cirmas pag.,
Ludzas nov. uz „Ziedi”, Cirmas pag., Ludzas nov..
3.§
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Par adreses piešķiršanu un apstiprināšanu dz vokļu telpu grupām Ludzas novada
Ludzas pils tā
(zi o: V.Kušners)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 “Adres cijas sistēmas
noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dz vokļu telpu grupai ar kadastra apz mējumu 6801 005 0260 001 adresi:
Latgales iela 225-1 , Ludza, Ludzas nov..
2. Apstiprin t dz vokļu telpu grupai ar kadastra apz mējumu 6801 005 0260 002 adresi:
Latgales iela 225-2 , Ludza, Ludzas nov., (kods 114977752).
3. Apstiprin t dz vokļu telpu grupai ar kadastra apz mējumu 6801 005 0260 003 adresi:
Latgales iela 225-3 , Ludza, Ludzas nov., (kods 114977760).
4.§
Par zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 6801 004 0279 Latgales ielā 90, Ludza, Ludzas
novads sadal šanu atsevišķās zemes vien bās
(zi o: V.Kušners)
Sakar ar to, ka uz zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6801 004 0279 Latgales iel
90, Ludza, Ludzas nov., kura plat ba ir 1082 kv.m, paredzēts pēc Ludzas novada pašvald bas
projekta „Dz vojamo m ju pieslēgšana pie pilsētas kanaliz cijas t kliem Latgales iel 88 un
Latgales iel 90, Ludz , Ludzas novads” paredzēts uzbūvēt kanaliz cijas sūk u stacija (KSS), ir
nepieciešam ba sadal t atsevišķ s zemes vien b s.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta pirm s daļas 1.punkts nosaka, ka zeme, kuras pieder ba
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekr t pašvald bai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvald bas v rda, ja uz š s zemes ir pašvald bai piederošas ēkas (būves).
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 24.apr ļa sēdes lēmumu (protokols Nr.6.9.§
15.punkta) 1.apakšpunktu tika atz ts, ka zemes vien ba 1082 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu
6801 004 0279 Latgales iel 90, Ludza, Ludzas nov.ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta pirm s daļas 1.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Nekustam pašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, Latvijas
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas
noteikumi” 9.1.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekust m
pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rt ba” un Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas
2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atdal t no zemes vien bas 1082 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu.6801 004 0279
Latgales iel 90, Ludza, Ludzas nov. zemes vien bu 133 kv.m plat b (vair k vai maz k, cik būs
zemi dab uzmērot) kanaliz cijas sūk u stacijas uzturēšanai un apsaimniekošanai, kura ir
piekr toša Ludzas novada pašvald bai (grafiskais pielikums Nr.1).
2. Piešķirt jaunizveidotam nekustamam pašumam, kura sast v atdal t zemes vien ba
133 kv.m plat b , pašuma nosaukumu Latgales iela 90A, Ludza, Ludzas nov..
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3. Piešķirt atdal tai zemes vien bai 133 kv.m plat b un ar to funkcion li saist tai ēkai
adresi Latgales iela 90A, Ludza, Ludzas nov..
4. Piešķirt atdal tai zemes vien bai 133 kv.m plat b zemes lietošanas mērķi no koda 1201
- ar maģistr laj m elektrop rvades un sakaru l nij m un maģistr lajiem naftas, naftas produktu,
ķ misko produktu, g zes un ūdens cauruļvadiem saist to būvju, ūdens emšanas un notekūde u
att r šanas būvju apbūve.
5. Paliekoš zemes vien bas ar kadastra apz mējumu. 6801 004 0279 Latgales iel 90,
Ludza, Ludzas nov. plat ba ir 949 kv.m (vair k vai maz k, cik būs zemi dab uzmērot), kura ir
piekr toša Ludzas novada pašvald bai (grafiskais pielikums Nr.2):
5.1.saglab t nekustam pašuma nosaukumu Latgales iela 90 , Ludza, Ludzas nov.,
5.2.saglab t zemes vien bai 949 kv.m plat b un ar to funkcion li saist t m ēk m adresi
Latgales iela 90 , Ludza, Ludzas nov.,
5.3.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
6. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju atst t Ludzas novada Isnaudas
pagasta Nekust m pašuma valsts kadastra inform ciju sistēm zemes vien bu ar kadastra
apz mējumu.6801 004 0279 k atsevišķu nekustamo pašumu.
7. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju izdar t izmai as Ludzas
novada Ludzas pilsētas Nekust m pašuma valsts kadastra inform ciju sistēm un kadastra
kartē, k ar izveidot jaunu nekustamo pašumu, kura sast v atdal t zemes vien ba 133 kv.m.

5.§
Par zemes vien bas atz šanu par piekr tošu Ludzas novada pašvald bai
(zi o: V.Kušners)
Ar Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.33, 13.§)
„Par zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai” 1.23.punktu tika atz ts,
ka zemes gabals (starpgabals) 489 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 006 0112 Franča
Kempa iel 9A, Ludza, Ludzas nov. ir piekr tošs Ludzas novada pašvald bai.
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 28.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 1.§) „Par
zemes vien bas (starpgabala) ar kadastra apz mējumu 6801 006 0112 Franča Kempa iel 9A,
Ludza, Ludzas nov. sadal šanu div s zemes vien b s un adreses piešķiršanu” tika sadal ta zemes
vien ba (starpgabals) 489 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 006 0112 Franča Kempa
iel 9A, Ludza, Ludzas nov. div s atsevišķ s zemes vien b s un valsts zemes dienests izveidoja
divus jaunus nekustamos pašumus.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” pirm s
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura plat ba: pilsēt ir maz ka par pašvald bas apstiprin tajos apbūves noteikumos
paredzēto minim lo apbūves gabala plat bu vai kura konfigur cija nepieļauj attiec g
zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošin t pieslēgumu
koplietošanas ielai.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta otr s daļas 4.punkts nosaka, zemes reformas laik
pašvald b m piekr t un uz attiec g s pašvald bas v rda zemesgr mat s ierakst ma zeme, kura
1940.gada 21.jūlij piederēja fiziskaj m un juridiskaj m person m, ja š s personas par zemi
sa ēmušas kompens ciju, nav piepras jušas atjaunot pašuma ties bas uz zemi vai ar zemes
pašuma ties bu atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gad jumos, ja: t ir zemes starpgabals
atbilstoši Valsts un pašvald bu mantas atsavin šanas likum noteiktajam un par to pašvald bas
dome (padome) ir pie ēmusi lēmumu, ka t ir starpgabals, iz emot š likuma 8.pant minēto uz
valsts v rda zemesgr mat ierakst mo zemi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta otr s daļas 4.punktu, Latvijas Republikas
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Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m pašuma lietošanas mērķu
klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as k rt ba” treš s
nodaļas 16.1.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas
2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atz t, ka zemes vien ba (zemes starpgabals) 362 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu
6801 006 0416 ( pašuma kadastra numurs 6801 006 0418) Franča Kempa iel 9A, Ludza, Ludzas
nov. ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai
2. Piešķirt zemes vien bai 362 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 006 0416
zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 - individu lo dz vojamo m ju apbūve.
3. Saska ar Administrat v procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes lēmumu ir ties bas viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas (pazi ošanas
dienas) apstr dēt Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam .
6.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
(zi o: V.Kušners)
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts

7.§
Par nekustāmā pašuma „Saproks”, Istras pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nomā
(zi o: A.Trizna)
Izskatot SIA „KAND”, reģistr cijas numurs 43603063910, juridisk adrese Jelgava,
Pavasara iela 18A, 23.10.2014. iesniegumu, reģ. 23.10.2014. Ludzas novada pašvald b ar
Nr.3.1.1.11.2/3115, par nedz vojamo ēku (kadastra apz mējums 6860 001 0180 002) un
piesaist t zemes gabala piešķiršanu nom , tika konstatēts, ka Ludzas novada pašvald bas
nekustamais pašums ar kadastra numuru 6860 001 0046 „Saproks”, Istras pagasts, Ludzas
novads sast v no zemes vien bas 0,6958 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 001 0077 un
nedz vojam s ēkas ar kadastra apz mējumu 6860 001 0180 002 un plat bu 1292 kv.m.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7².punkts nosaka, ka apbūvēt zemesgabala
minim l nomas maksa ir 28 euro gad , ja saska ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķin t
nomas maksa ir maz ka nek 28 euro gad .
Ludzas novada pašvald bas neapdz vojamo telpu nomas maksas noteikumu 3.punkta
6.apakšpunkts nosaka, ka telpu nomas maksas apmērs mēnes ir 0,14 EUR par 1 kv.m. (bez
PVN).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.punktu un 7².punktu, Ludzas novada pašvald bas neapdz vojamo telpu nomas
maksas noteikumu 3.punkta 6.apakšpunktu (apstiprin ti ar Ludzas novada domes 2013.gada
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24.oktobra sēdes lēmumu, protokols Nr.23., 20.§), un Ludzas novada domes teritori l s un
att st bas past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt SIA „KAND”, reģistr cijas numurs 43603063910, nom nedz vojamo ēku
(kadastra apz mējums 6860 001 0180 002) plat b 1292 kv.m un piesaist to zemes gabalu 0,6958
ha plat b ar apbūves ties b m (kadastra apz mējums 6860 001 0077) pēc adreses „Saproks”,
Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov..
2. Noslēgt nekust m pašuma nomas l gumu ar SIA „KAND”, reģistr cijas numurs
43603063910, nosakot l guma termi u no 2014.gada 1.decembra l dz 2024.gada 30.novembrim.
3. Noteikt nomas maksu EUR 0,14 mēnes par 1 kv.m nedz vojamo ēkas plat bu, kas
sast da EUR 180,88 mēnes un pievienot s vērt bas nodoklis 21 %.
4. Noteikt nomas maksu zemei 1,5 % gad no zemes gabala kadastr l s vērt bas un
pievienot s vērt bas nodoklis, bet ne maz k par 28 euro gad un pievienot s vērt bas nodoklis.
5. Uzdot Ludzas novada pašvald bas Juridiskai nodaļai sagatavot nekust m pašuma
nomas l gumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
8. §
Par adrešu piešķiršanu vai mai u zemes vien bām un kām
(zi o: A.Trizna)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adres cijas sistēmas noteikumi”, un Ludzas novada domes teritori l s un
att st bas past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Zemes vien bai ar kadastra apz mējumu 6886 007 0201 un ar to funkcion li saist t m
ēk m piešķirt adresi „Druvas”, Sergušiha, Pildas pag., Ludzas nov..
2. Main t zemes vien bai ar kadastra apz mējumu 6846 001 0014 un ar to funkcion li
saist t m ēk m adresi no „Auneja”, Jučova, Briģu pag., Ludzas nov. (kods 105921304) uz
„Mednieki”, Jučova, Briģu pag., Ludzas nov..

9. §
Par nekustamā pašuma lietošanas m rķa mai u
(zi o: A.Trizna)
1.
Lēmuma teksts
2.
Sakar ar to, ka zemes vien bai pēc Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv r Ludzas novada domes sēdē ar pašvald bas
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saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar lēmumu (protokols Nr.3.,
1.§.) ir main ta pl not (atļaut ) zemes izmantošana un l dz ar to ir nepieciešams main t
nekustam pašuma lietošanas mērķi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rt ba” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk
det lpl nojums un neapbūvētajai zemes vien bai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rt ba” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt minētajos gad jumos mēneša laik ierosina nekustam pašuma pašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais vald t js, valsts vai vietēj s pašvald bas zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u var ierosin t ar valsts
vai pašvald bas institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un mai as k rt ba”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.apr ļa 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 r apstiprin ts ar pašvald bas saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un att st bas
past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Main t zemes vien bai 0,05 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 007 0299 „Pasts”,
Brodaiža, Pildas pag., Ludzas nov. nekustam pašuma lietošanas mērķi no koda 0903 (valsts un
pašvald bu p rvaldes iest žu apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darb ba ir lauksaimniec ba).
3.
Lēmuma teksts
4.
Lēmuma teksts

10. §
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
(zi o: A.Trizna)
1.
Lēmuma teksts
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11. §
Par zemes vien bu atdal šanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu
(zi o: A.Trizna)
Lēmuma teksts

12.§
Par Ludzas pils tas pirmsskolas izgl t bas iestādes „Rūķ tis” nolikuma
apstiprināšanu jaunā redakcijā
(zi o: S.Gut ne)
Saska
ar Ludzas pilsētas pirmsskolas izgl t bas iest des „Rūķ tis” vad t jas
31.10.2014. iesniegumu Nr.1-6/22 „Par pirmsskolas izgl t bas iest des nolikuma apstiprin šanu”,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas 8.punktu,
Izgl t bas likuma 22.panta pirmo daļu, Visp rēj s izgl t bas likuma 8. un 9.pantu, emot vēr
Ludzas novada domes Soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada
20.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Teritori l s un att st bas past v g s
komitejas sēdes 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas pilsētas pirmsskolas izgl t bas iest des „Rūķ tis” nolikumu saska
ar pielikumu uz 6 lp.
2. Ar š lēmuma spēk st šanos atz t par spēku zaudējušu 2012.gada 27.septembr
domes sēdē apstiprin to nolikumu (sēdes protokols Nr.25, 22.§).

13.§
Par Ludzas pils tas 3.pirmsskolas izgl t bas iestādes „Nami š” nolikuma
apstiprināšanu jaunā redakcijā
(zi o: S.Gut ne)
Saska
ar Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izgl t bas iest des „Nami š” vad t jas
31.10.2014. iesniegumu Nr.1-16/37 „Par pirmsskolas izgl t bas iest des nolikuma
apstiprin šanu”, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvald b m” 21.panta pirm s
daļas 8.punktu, Izgl t bas likuma 22.panta pirmo daļu, Visp rēj s izgl t bas likuma 8. un 9.pantu,
emot vēr Ludzas novada domes Soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas
2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Teritori l s un att st bas
past v g s komitejas sēdes 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izgl t bas iest des „Nami š” nolikumu
saska ar pielikumu uz 6 lp.
2. Ar š lēmuma spēk st šanos atz t par spēku zaudējušu 2009.gada 6.augusta domes
sēdē saska oto nolikumu (sēdes protokols Nr.6, 30.§).
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14.§
Par Ludzas pils tas 4.pirmsskolas izgl t bas iestādes „Pasaci a” nolikuma
apstiprināšanu jaunā redakcijā
(zi o: S.Gut ne)
Saska
ar Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas izgl t bas iest des „Pasaci a” vad t jas
29.10.2014. iesniegumu Nr. 1-8/25 „Par pirmsskolas izgl t bas iest des nolikuma apstiprin šanu”,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas 8.punktu,
Izgl t bas likuma 22.panta pirmo daļu, Visp rēj s izgl t bas likuma 8. un 9.pantu, emot vēr
Ludzas novada domes Soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada
20.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Teritori l s un att st bas past v g s
komitejas sēdes 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas izgl t bas iest des „Pasaci a” nolikumu
saska ar pielikumu uz 6 lp.
2. Ar š lēmuma spēk st šanos atz t par spēku zaudējušu 2009. gada 6.augusta domes
sēdē saska oto nolikumu (sēdes protokols Nr.6, 31.§).

15.§
Par Ludzas novada Istras pagasta pirmsskolas izgl t bas iestādes nolikuma
apstiprināšanu jaunā redakcijā
(zi o: S.Gut ne)
Saska
ar Ludzas novada Istras pagasta pirmsskolas izgl t bas iest des vad t jas
31.10.2014. iesniegumu Nr.1-10/7 „Par pirmsskolas izgl t bas iest des nolikuma apstiprin šanu”,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas 8.punktu,
Izgl t bas likuma 22.panta pirmo daļu, Visp rēj s izgl t bas likuma 8. un 9.pantu, emot vēr
Ludzas novada domes Soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada
20.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Teritori l s un att st bas past v g s
komitejas sēdes 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada Istras pagasta pirmsskolas izgl t bas iest des nolikumu
saska ar pielikumu uz 7 lp.
2. Ar š lēmuma spēk st šanos atz t par spēku zaudējušu 2009.gada 6.augusta domes
sēdē saska oto nolikumu (sēdes protokols Nr.6, 32.§).

16.§
Par Ludzas novada Pildas pagasta pirmsskolas izgl t bas iestādes nolikuma
apstiprināšanu jaunā redakcijā
(zi o: S.Gut ne)
Saska
ar Ludzas novada Pildas pagasta pirmsskolas izgl t bas iest des vad t jas
31.10.2014. iesniegumu Nr.1-8/6 „Par pirmsskolas izgl t bas iest des nolikuma apstiprin šanu”,
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pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas 8.punktu,
Izgl t bas likuma 22.panta pirmo daļu, Visp rēj s izgl t bas likuma 8. un 9.pantu, emot vēr
Ludzas novada domes Soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada
20.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Teritori l s un att st bas past v g s
komitejas sēdes 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada Pildas pagasta pirmsskolas izgl t bas iest des nolikumu
saska ar pielikumu uz 6 lp.
2. Ar š lēmuma spēk st šanos atz t par spēku zaudējušu 2009.gada 6.augusta domes
sēdē saska oto nolikumu (sēdes protokols Nr.6, 33.§).

17.§
Par Ludzas novada Briģu pagasta pirmsskolas izgl t bas iestādes nolikuma
apstiprināšanu jaunā redakcijā
(zi o: S.Gut ne)
Saska
ar Ludzas novada Briģu pagasta pirmsskolas izgl t bas iest des vad t jas
31.10.2014. iesniegumu Nr.1-8/14 „Par pirmsskolas izgl t bas iest des nolikuma apstiprin šanu”,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas 8.punktu,
Izgl t bas likuma 22. panta pirmo daļu, Visp rēj s izgl t bas likuma 8. un 9.pantu, emot vēr
Ludzas novada domes Soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada
20.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Teritori l s un att st bas past v g s
komitejas sēdes 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada Briģu pagasta pirmsskolas izgl t bas iest des nolikumu
saska ar pielikumu uz 6 lp.
2. Ar š lēmuma spēk st šanos atz t par spēku zaudējušu 2010.gada 28.oktobr domes
sēdē saska oto nolikumu (sēdes protokols Nr.27, 15.§).

18. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2013.gada 24.oktobra s des l mumā
(protokols Nr.23, 15.§) „Par maksas pakalpojumiem”
(zi o: I.Donska; A.Gendele)
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvald b m”21.panta 1.daļas 14.punkta apakšpunktu, un,
emot vēr Ludzas novada domes soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas
2014.gada 20.novembra sēdes un Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada
20.novembra sēdes atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdar t Ludzas novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmum (protokols Nr.23,
18.§) „Par maksas pakalpojumiem ” groz jumus un izteikt lēmuma 1.punktu š d redakcij :
„1. Noteikt Ludzas novada budžeta iest žu sniegtos maksas pakalpojumus:
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1.1. vecāku maksu par b rnu dināšanu dienā par vienu b rnu pirmsskolas izgl t bas
iestād s:
1.1.1. Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izgl t bas iest dē “Nami š” – EUR 1,50,
1.1.2. Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas izgl t bas iest dē “Pasaci a” - EUR 1,50,
1.1.3. Briģu pirmsskolas izgl t bas iest dē:
1.1.3.1. dienas grup s – EUR 1,00,
1.1.3.2. diennakts grup s EUR 1,20,
1.1.4. Istras pagasta pirmsskolas izgl t bas iest dē – EUR 1.00,
1.1.5. Pildas pagasta pirmsskolas izgl t bas iest dē:
1.1.5.1. dienas grup s – EUR 1,00,
1.1.5.2. diennakts grup s EUR 1,20.”
2. Lēmums st jas spēk 2015.gada 1.janv r .

19. §
Par debitoru parādu dz šanu
(zi o: L.Mežule)
Saska ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu
Nr.1486 „K rt ba, k d budžeta iest des k rto gr matved bas uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka,
ka „Pras bas, kuru piedzi a saska ar ties bu norm m ir neiespējama, jo par dnieks ir likvidēts
vai miris vai ir pag jis par da piedzi as iespējam bas termi š, izslēdz no uzskaites un atz st
p rējos izdevumos...”, un pamatojoties uz Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas
2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Izslēgt no pašvald bas bilances uzskaites debitoru par du par zemes nomu:
Par dnieka v rds,
uzv rds

Miršanas
datums

Jeļena Adiļeviča

15.03.2013.

Pagasts
ukšu

Par da
summa
EUR

Par ds par laika
periodu

59.18

2011. – 2013.

20. §
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas dz šanu
(zi o: V.Laiz ne)
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” (turpm k - Likuma)
25.panta pirm s daļas 7.punktu nodokļu par du, k ar nokavējuma naudas un soda naudas dzēš
nodokļu maks t jam – ja nodokļu maks t js normat vajos aktos paredzētajos gad jumos ir
izslēgts no Uz ēmumu reģistra un, ja to paredz Komerclikums, iest jas kreditoru pras jumu
ties bu noilgums.
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Likuma 25.panta treš daļa nosaka, ka pašvald bu budžetos ieskait m nekustam
pašuma nodokļa par dus, k ar ar tiem saist t s nokavējuma naudas un soda naudas š panta
pirmaj daļ noteiktajos gad jumos dzēš attiec g s pašvald bas.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uz ēmumu reģistra valsts not ra lēmumiem par
komercsabiedr bu izslēgšanu no Uz ēmumu reģistra reģistriem:
1) 01.04.2014. lēmums par SIA „Mežam un d rzam”, reģistr cijas Nr. 40003359043,
izslēgšanu no komercreģistra (publicēts 07.04.2014. laikrakst „Latvijas Vēstnesis”,
publik cijas Nr. KMR00072830231450);
2) 07.07.2014. lēmums par SIA „Valensija”, reģistr cijas Nr. 42403016134, izslēgšanu no
komercreģistra (publicēts 10.07.2014. laikrakst „Latvijas Vēstnesis”, publik cijas Nr.
KMR0007556504303);
3) 15.10.2014. lēmums par SIA „SUNCITY INVEST”, reģistr cijas Nr. 40003701733,
izslēgšanu no komercreģistra (publicēts 17.10.2014. laikrakst „Latvijas Vēstnesis”,
publik cijas Nr. KMR00077915665064);
4) 15.10.2014. lēmums par SIA „NASTONEX”, reģistr cijas Nr. 50003610811, izslēgšanu
no komercreģistra (publicēts 20.10.2014. laikrakst „Latvijas Vēstnesis”, publik cijas
Nr. KMR00077919264449);
5) 15.10.2014. lēmums par SIA „SANTEL FINANCE”, reģistr cijas Nr. 40003610858,
izslēgšanu no komercreģistra (publicēts 21.10.2014. laikrakst „Latvijas Vēstnesis”,
publik cijas Nr. KMR00077941559775)
secin ms, ka iepriekš minēto juridisko personu nodokļu par di ir dzēšami Likuma 25.panta
pirm s daļas 7.punkta un treš s daļas k rt b .
Likuma 25.panta ceturt daļa nosaka, ka attiec g pašvald ba reizi ceturksn publicē sav
m jaslap internet inform ciju par nodokļu par du dzēšanu, ja normat vajos aktos nav noteikts
cit di.
emot vēr iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
nodokļiem un nodev m” 25.panta pirm s daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, k ar Ludzas
novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na
Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst pašvald bas budžet ieskait mo nekustam pašuma nodokļa par du un ar to
saist to nokavējuma naudu EUR 1435,55 apmēr :
Maksātāja

N N par zemi
reģistrācijas Nr.

nosaukums

SIA „Mežam un
d rzam”
SIA „Valensija”
SIA
„SUNCITY
INVEST”
SIA „NASTONEX”
SIA
„SANTEL
FINANCE”

Kopā

pamatparāds

nokav juma
nauda

N N par kām
pamatparāds

nokav jum
a nauda

Kopā

40003359043
42403016134

1,81
46,35

0,54
2,22

1,54
209,95

0,46
43,47

4,35
301,99

40003701733
50003610811

4,73
634,23

3,15
424,01

-

-

7,88
1058,24

40003610858

37,81

25,28

-

-

63,09

724,93

455,20

211,49

43,93

1435,55

2. Lēmumu var p rsūdzēt 1 (viena) mēneša laik no lēmuma spēk st šan s dienas
Administrat v procesa likuma noteiktaj k rt b , iesniedzot pieteikumu Administrat v s rajona
tiesas Rēzeknes tiesu nam (Atbr vošanas alej 95, Rēzeknē, LV-4601).
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21.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas dz šanu
(zi o: V.Laiz ne)
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” (turpm k – Likuma) 26.panta
6. daļ noteikts, ka nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u neuzs k, ja piedzenam par da
kopsumma nav liel ka par 15 euro.
Likuma 25.panta pirm s daļas 5.apakštunkt noteikts, ka nodokļa par du atļauts dzēst
nodokļu maks t jam – š Likuma 26.panta 6.1 daļ paredzētaj gad jum , ja triju gadu laik no
maks juma termi a iest šan s nav pie emts lēmums par nokavēto maks jumu piedzi u un
3.apakšpunkt noteikts, ka nodokļa par du atļauts dzēst fiziskajai personai - nodokļu maks t jam
- vi a n ves gad jum , ja nav iespējams no mantiniekiem piedz t nodokļu par dus, k ar ar tiem
saist t s soda naudas, nokavējuma naudas.
Likuma 25.panta trešaj daļ noteikts, ka pašvald bu budžetos ieskait m nekustam
pašuma nodokļa par dus, k ar ar tiem saist t s nokavējuma naudas un soda naudas š panta
pirmaj daļ noteiktajos gad jumos dzēš attiec g s pašvald bas.
Saska ar Likuma 25panta ceturto daļu pašvald bai reizi ceturksn j publicē sav m jas
lap inform cija par nodokļu par du dzēšanu.
Izvērtējot Ludzas novada domes r c b esošo inform ciju un ar lietu saist tos apst kļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 25.panta pirm s daļas
3. un 5.apakšpunktu, trešo un ceturto daļu, 26.panta 6.1 daļu, k ar Ludzas novada domes finanšu
past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na
Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1

1. Dzēst nekustam pašuma nodokļa par du un nokavējuma naudu 272,76 EUR apmēr
pašvald bas budžet saska ar pielikumu, t.sk.:
pamatpar ds 163,10 EUR;
nokavējuma nauda 109,66 EUR.
2. Pašvald bas m jas lap publicēt inform ciju par nekustam
dzēšanu.

pašuma nodokļa par du

22. §
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un
nokav juma naudas dz šanu
(zi o: V.Laiz ne; A.Gendele)
Uzklausot V.Laiz nes zi ojumu par groz jumiem lēmuma projekt (main s nekustam
pašuma nodokļa par da, k ar ar to saist to pamatpar da palielin jumu un nokavējuma naudas
apmērs), sēdes vad t ja A.Gendele aicina deput tus balsot par lēmuma projektu ar groz jumiem.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr. 1486
„K rt ba, k d budžeta iest des k rto gr matved bas uzskaiti” 99.pant noteikts, ka budžeta
iest de katr p rskata datum novērtē, vai past v objekt vi pier d jumi pras bu un samaks to
avansu sa emšanai, izvērtējot (ja tas ir iespējams) katru par dnieku un katru dar jumu. Ja š di
pier d jumi past v, izdevumus uzkr jumiem novērtē nedroš s (apšaub m s) summas apmēr vai
procentos no par da vērt bas un 100.pant noteikts, ka pras bas, kuru piedzi a saska ar ties bu
norm m ir neiespējama, jo par dnieks ir likvidēts vai miris vai ir pag jis par da piedzi as
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iespējam bas termi š, izslēdz no uzskaites un atz st p rējos izdevumos, k ar samazina
izveidotos uzkr jumus nedrošiem (šaub giem) par diem, atz stot ie ēmumus no uzkr jumu
samazin juma.
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 25panta ceturto daļu
pašvald bai reizi ceturksn j publicē sav m jas lap inform cija par nodokļu par du dzēšanu.
Izvērtējot Ludzas novada domes r c b esošo inform ciju un ar lietu saist tos apst kļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu
Nr. 1486 „K rt ba, k d budžeta iest des k rto gr matved bas uzskaiti” 99. un 100.pantu, k ar
Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustam pašuma nodokļa par du, k ar ar to saist to pamatpar da
palielin jumu un nokavējuma naudu 2096,66 EUR apmēr pašvald bas budžet saska
ar
pielikumu, t.sk.:
pamatpar ds 1312,36 EUR;
pamatpar da palielin jums 18,48 EUR;
nokavējuma nauda 765,82 EUR.
2. Pašvald bas m jas lap publicēt inform ciju par nekustam

dzēšanu.

pašuma nodokļa par du

23.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
(zi o: V.Laiz ne; A.Gendele)
Uzklausot V.Laiz nes zi ojumu par groz jumiem lēmuma projekt (tiek izslēgti 1, 2
punkts), sēdes vad t ja A.Gendele aicina deput tus balsot par lēmuma projektu ar groz jumiem.
1.
Lēmuma teksts
2.
emot vēr , ka SIA „AIRS”, reģ. Nr. 46803000417, juridisk adrese: „Veikals”,
Vecslabada, Istras pag., Ludzas novads, LV-5748, nav savlaic gi veicis aprēķin tos nekustam
pašuma nodokļa maks jumus par pašumu Latgales iela 251A, Ludza, Ludzas novads, kadastra
Nr. 6801 508 0029, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto nodokļu maks jumu piedzi as
procesu par nokavēto nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma naudas maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b Ludzas novada pašvald bas budžet .
11.02.2014. SIA „AIRS”, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu Latgales iela 251A, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru
6801 508 0029, tika pazi ots par nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-7875 uz elektronisko pasta adresi:
irena@elmarkets.lv.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-7875 izriet,
ka SIA „AIRS”, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”,
par nekustamo pašumu Latgales iela 251A, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 6801 508
0029, kas sast v no 2 (div m) nedz vojam m ēk m ar kopējo plat bu – 4838,10 kv.m. 2014.gad
j samaks nodoklis EUR 1345,16, NAP (Nodokļa atbalsta pas kums) par du nomaksas grafiks
(laika posms no 03.03.2014.g.- 03.12.2014.g.) – EUR 692,40, NAP par du nomaksas grafika
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kavētais maks jums EUR 69,24, NAP par du maks jumi pēctaks cijas period EUR 623,12,
kop EUR 2729,92.
Pazi ojums st jas spēk 18.02.2014., kļuva neapstr dams ar 18.03.2014..
2014.gada 24.apr l pie emts lēmums (protokols Nr. 6, 20.§) par Ludzas novada domes
25.10.2012. lēmuma "Par NAP piemērošanu N N" (prot. N 28, 34.§) atcelšanu.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka SIA „AIRS” 2014.gad nav maks jusi nekustam pašuma nodokli
likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas
novada pašvald ba 2014.gada 11.septembr nosūt ja vi ai br din jumu Nr.3.1.1.7.2./946 par
st vokli uz 2014.gada 11.septembri atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam
pašuma nodokli” 9.pantu, k ar likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir
atbild gs par nodokļa nomaksu piln apmēr un noteiktajos termi os. Br din jums st j s spēk
2014.gada 18.septembr .
Tomēr, ar pēc br din juma nosūt šanas, SIA „AIRS” nav samaks jusi nekustam
pašuma nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu Latgales iela 251A, Ludza, Ludzas novads,
uz 2014.gada 11.septembri sast d ja EUR 3715,78 (par zemi: pamatpar ds - EUR 2393,63,
nokavējuma nauda - EUR 1322,15), kas ir piedzenama no SIA ”AIRS” bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek aprēķin ta nokavējuma
nauda — no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrēt
nodokļa likum nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmaj daļ ir paredzēts, ka nodokļu
maks jumus atbilstoši nodokļu deklar cijai, avansa maks jumu aprēķinam, k ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskat ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
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Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no SIA „AIRS”, reģ.Nr. 46803000417, bezstr da k rt b termi nenomaks to
nekustam pašuma nodokli par nekustamo pašumu ar kadastra numuru 6801 508 0029, Latgales
iela 251A, Ludza, Ludzas novads, EUR 3715,78 (par zemi: pamatpar ds – EUR 2393,63,
nokavējuma nauda – EUR 1322,15), piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem, kas
par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem,
kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo
pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt sūdz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
3.
Lēmuma teksts

24.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
(zi o: I. Igovena)
Ludzas novada pašvald ba ir sa ēmusi un izskat jusi biedr bas “Ludzas m mi u klubs
“Puķuzirn tis”” 31.10.2014. iesniegumu ar lūgumu nodrošin t pašvald bas l dzfinansējumu
Ziemassvētku labdar bas akcijas daudzbērnu ģimenēm organizēšanai Ludz 150.00 EUR
apmēr .
Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējuma piešķiršanas un kontroles k rt bas nolikuma
14.punkts nosaka, ka uz pašvald bas l dzfinansējumu var pretendēt sabiedrisk organiz cija, kura
steno sabiedriskas noz mes pas kumu novada teritorij un pl notie rezult ti vērsti uz Ludzas
novada iedz vot ju pilsonisk s sabiedr bas aktivit šu veicin šanu un att st bu;
Saska ar Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējuma piešķiršanas un kontroles k rt bas
nolikuma 16. punktu, pas kumu realizēšanai piešķiram summa ir l dz 150, 00 EUR vienam
pas kumam;
emot vēr Ludzas novada domes Teritori l s un att st bas past v g s komitejas
2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, Finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedr bai “Ludzas m mi u klubs “Puķuzirn tis”” pašvald bas l dzfinansējumu
EUR 150.00 apmēr Ziemassvētku labdar bas akcijas daudzbērnu ģimenēm organizēšanai Ludz .
2. Biedr bai “Ludzas m mi u klubs “Puķuzirn tis”” 10 dienu laik pēc pas kuma
stenošanas iesniegt Ludzas novada pašvald bai p rskatu par finansu l dzekļu izlietojumu saska
ar piešķiršanas mērķi, pievienojot attiec gu, maks jumu apliecinošus, dokumentu kopijas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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25.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai Biržas ielā 14,
Ludzā, Ludzas novads
(zi o: A.Poik ne)
Ludzas novada pašvald ba sa ēma 2014.gada 22.oktobra dz vojam s m jas Biržas iel 14,
Ludz p rvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020,
juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvald b reģ. 22.10.2014. ar
Nr.3.1.1.8.1/925) ar lūgumu piešķirt l dzfinansējumu dz vojam s m jas Ludz , Biržas iel 14
auto transporta st vvietas ier košanai un piebraucam ceļa renov cijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvald bas l dzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un
dz vojamo m ju renov cijai”” 16.1.punkts nosaka, ka l dzfinansējums tiek piešķirts m jas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, g jēju celi u un servitūta ceļu seguma renov cijai vai
atjaunošanai – 80% no kopēj m izmaks m, bet ne vair k k EUR 14000,00, bet 16.2.punkts
nosaka, ka l dzfinansējums automaš nu st vlaukumu ier košanai vai renov cijai tiek piešķirts –
50% no kopēj m izmaks m, bet ne vair k k EUR 5000,00.
Ludzas novada pašvald bas izveidot komisija par pašvald bas l dzfinansējuma
piešķiršanu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu
labiek rtošanai un dz vojamo m ju renov cijai apsekoja dz vojamo m ju Biržas iel 14, Ludz
un konstatēja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvald bas 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu
Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
2014.gada 19.novembr komisijas sēdē izskat ja darbu t mi auto transporta st vvietas
ier košanai Biržas iel 14, Ludz par kopējo summu EUR 6562,45 ar PVN un saska ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.2. punktu komisija
iesaka piešķirt l dzfinansējumu EUR 3281,23 apmēr un izskatot piebraucam ceļa ier košanas
darbu t mi Biržas iel 14, Ludz par kopējo summu EUR 12680,99, saska ar 2011.gada
25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1., punktu iesaka piešķirt
l dzfinansējumu 80 %, apmēr , tas ir EUR 10144,79 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes r c b esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k ar ar lietu saist tos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un dz vojamo m ju renov cijai” 16.1 un 16.2.
punktiem, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas
2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu un finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dz vojam s m jas Biržas iel 14, Ludz automaš nu st vlaukuma ier košanai
Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējumu 50% no darbu t mes EUR 3281,23 (tr s tūkstoši divi
simti asto desmit viens euro un 23 centu) apmēr .
2. Piešķirt dz vojam s m jas Biržas iel 14, Ludz piebraucamo ceļa ier košanai Ludzas
novada pašvald bas l dzfinansējumu 80 % apmēr no darbu t mes EUR 10144,79 (desmit
tūkstoši viens simts četrdesmit četri euro 79 centi).
3. Juridiskai nodaļai sagatavot l gumu par l dzfinansējuma sa emšanu.
4. Uzdot pašvald bas sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakst šanas
rakstveid nosūt t SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
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26.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai Stacijas ielā 47,
Ludzā, Ludzas novads
(zi o: A.Poik ne)
Ludzas novada pašvald ba sa ēma 2014.gada 22.oktobra dz vojam s m jas Stacijas iel
47, Ludz p rvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs
42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvald b reģ.
22.10.2014. ar Nr.3.1.1.8.1/926) ar lūgumu piešķirt l dzfinansējumu dz vojam s m jas Ludz ,
Stacijas iel 47 auto transporta st vvietas ier košanai un piebraucam ceļa renov cijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvald bas l dzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un
dz vojamo m ju renov cijai”” 16.1.punkts nosaka, ka l dzfinansējums tiek piešķirts m jas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, g jēju celi u un servitūta ceļu seguma renov cijai vai
atjaunošanai – 80% no kopēj m izmaks m, bet ne vair k k EUR 14000,00, bet 16.2.punkts
nosaka, ka l dzfinansējums automaš nu st vlaukumu ier košanai vai renov cijai tiek piešķirts –
50% no kopēj m izmaks m, bet ne vair k k EUR 5000,00.
Ludzas novada pašvald bas izveidot komisija par pašvald bas l dzfinansējuma
piešķiršanu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu
labiek rtošanai un dz vojamo m ju renov cijai apsekoja dz vojamo m ju Stacijas iel 47, Ludz
un konstatēja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvald bas 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu
Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
2014.gada 19.novembr komisijas sēdē izskat ja darbu t mi auto transporta st vvietas
ier košanai Stacijas iel 47, Ludz par kopējo summu EUR 6409,59 ar PVN un saska ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.2. punktu komisija
iesaka piešķirt l dzfinansējumu EUR 3204,80 apmēr un izskatot piebraucam ceļa ier košanas
darbu t mi Stacijas iel 47, Ludz par kopējo summu EUR 15931,15, saska ar 2011.gada
25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1., punktu iesaka piešķirt
l dzfinansējumu 80 %, apmēr , tas ir EUR 12744,92 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes r c b esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k ar ar lietu saist tos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un dz vojamo m ju renov cijai” 16.1 un 16.2.
punktiem, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas
2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu un finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dz vojam s m jas Stacijas iel 47, Ludz automaš nu st vlaukuma ier košanai
Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējumu 50% no darbu t mes EUR 3204,80 (tr s tūkstoši divi
simti četri euro un 80 centu) apmēr .
2. Piešķirt dz vojam s m jas Stacijas iel 47, Ludz piebraucamo ceļa ier košanai Ludzas
novada pašvald bas l dzfinansējumu 80 % apmēr no darbu t mes EUR 12744,92 (divpadsmit
tūkstoši septi i simti četrdesmit četri euro 92 centi).
3. Juridiskai nodaļai sagatavot l gumu par l dzfinansējuma sa emšanu.
4. Uzdot pašvald bas sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakst šanas
rakstveid nosūt t SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
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5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
27.§
Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas un apkures maksas apmaksu
(zi o: A.Poik ne)
Ludzas novada pašvald ba ir izskat jusi 2014.gada 19.novembra sabiedr bas ar ierobežotu
atbild bu “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk
adrese – Krišj a Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/804 „Par br vo dz vokļu
apsaimniekošanas maksas apmaksu” (reģ. pašvald b 20.11.2014. Nr.3.1.1.8.1/1068) ar lūgumu
segt no Ludzas novada pašvald bas budžeta l dzekļiem 2014.gada oktobra mēnes aprēķin to
summu EUR 123,20 par neiz rēto dz vokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu un EUR 63,01
par apkures maksas apmaksu.
Izvērtējot Ludzas novada domes r c b esošo inform ciju un vēstulēm pievienotos
dokumentus, k ar ar lietu saist tos apst kļus, pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra
MK noteikumu Nr.999 „K rt ba, k d dz vojam s telpas rnieks un iz rēt js norēķin s ar
pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saist ti ar dz vojam s telpas lietošanu”
25.punktu un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada
20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Norēķinos ar sabiedr bu ar ierobežotu atbild bu “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”
iekļaut izdevumus par Ludzas novada pašvald bas pašum esošo neiz rēto dz vokļu
apsaimniekošanas maksas un apkures maksas apmaksu 2014.gada oktobra mēnes par summu
EUR 186,21 (viens simts asto desmit seši euro 21 cents).
2. Veikt Ludzas novada pašvald bas pašum esošo neiz rēto dz vokļu apsaimniekošanas
izdevumus un apkures maksas apmaksu par 2014.gada oktobra mēnesi piln gu apmaksu EUR
186,21 (viens simts asto desmit seši euro 21 cents) apmēr no Ludzas novada pašvald bas
budžeta dz vokļu saimniec bas uzturēšanai paredzētiem l dzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvald bas sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakst šanas
rakstveid nosūt t SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
28.§
Par saistošo noteikumu Nr. 24 “Par groz jumiem Ludzas novada domes 2014.gada
23.janvāra saistošos noteikumos Nr.1
„Par Ludzas novada pašvald bas budžetu 2014.gadam”” apstiprināšanu
________________________________________________________________________
(zi o: A. ukša; A.Gendele)
Uzklausot A. ukšas zi ojumu par groz jumiem lēmuma projekt , sēdes vad t ja
A.Gendele aicina deput tus balsot par lēmuma projektu ar groz jumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvald b m” 21. panta pirm s daļas
19.punktu, likumu „Par pašvald bu budžetiem”, emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un
att st bas past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes, Ludzas novada domes soci lo,
izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes un Ludzas
novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumus, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis
Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
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Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes Saistošos noteikumus Nr.24 „Par groz jumiem
Ludzas novada domes 2014.gada 23.janv ra saistošos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada
pašvald bas budžetu 2014.gadam””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas administrat vajai nodaļai Saistošos noteikumus
Nr.24 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2014.gada 23.janv ra saistošos noteikumos Nr.1
„Par Ludzas novada pašvald bas budžetu 2014.gadam”” triju dienu laik rakstveid un
elektronisk veid nosūt t Vides aizsardz bas un reģion l s att st bas ministrijai.
29.§
Par groz jumu Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra nolikumā „Ludzas novada
pašvald bas darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”
(zi o: I.Kamzole)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas 13.punktu, ievērojot
29.12.2009. Ludzas novada pašvald bas darba samaksas un soci lo garantiju nolikuma 9.1.punktu
un emot vēr Ludzas novada domes soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s
komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un att st bas
past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdar t Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra nolikum „Ludzas novada
pašvald bas darba samaksas un soci lo garantiju nolikums” š du groz jumu:
Izteikt 8.1.punktu š d redakcij :
„8.1. Novada pašvald bas administr cijas darbinieku amatalgas nosaka proporcion li (turpm k
- %) no pašvald bas izpilddirektora amatalgas sekojoš k rt b :
Struktūrvien ba
Amata nosaukums
% no izpilddirektora algas
85-90
Izpilddirektors
Vad ba
(no priekšsēdēt ja algas)
Vad t js
60-75
Administrat vā nodaļa
Galvenais speci lists
51-65
Speci lists
40-60
Automobiļa vad t js
35-45
Saimniec bas vad t js
30-40
Apkopējs
l dz 30%
Finanšu un grāmatved bas
Vad t js
85-90
nodaļa
Vad t ja vietnieks
51-65
Galvenais speci lists
51-65
Speci lists
40-60
Att st bas un nekustamā
Vad t js
60-75
pašuma nodaļa
Galvenais speci lists
51-65
Speci lists
40-60
Vad t js
60-75
Juridiskā nodaļa
Galvenais speci lists
51-65
Speci lists
40-60
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Ludzas novada dzimtsarakstu
nodaļa
Ludzas novada būvvalde

Vad t js

51-60

Vad t ja vietnieks
Vad t js
Galvenais speci lists

40-55
60-75
51-65

Novada pašvald bas administr cijas darbinieku amatu sarakstus un amatalgas, saska ojot
ar domes priekšsēdēt ju, apstiprina pašvald bas izpilddirektors, pamatojoties uz iest dei „Ludzas
novada pašvald ba” piešķirto budžeta gada atl dz bas fondu, ko apstiprina ar Ludzas novada
domes lēmumu.”
30.§
Par groz jumu Ludzas novada pašvald bas iestādes „Ludzas novada pašvald ba” nolikumā
(zi o: I.Kamzole)
Saska ar Ludzas novada dome 2014.gada 25.oktobra sēdes lēmumu „Par Ludzas
novada pašvald bas iest des “Ludzas novada būvvalde” likvidēšanu” (protokols Nr.19, 25.§) un
Ludzas novada dome 2014.gada 25.oktobra sēdes lēmumu „Par Ludzas novada pašvald bas
saistošo noteikumu Nr.23 „Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas 2014.gada 27.febru ra
saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada pašvald bas nolikums” apstiprin šanu” (protokols
Nr.19, 26.§), pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s
daļas 8.punktu un 41.panta pirm s daļas 2.punktu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo,
izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra
sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdar t Ludzas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdē (protokolsNr.5, 3.§) apstiprin taj
Ludzas novada pašvald bas iest des „Ludzas novada pašvald ba” nolikum š du groz jumu:
Papildin t nolikuma 6.punktu ar 6.6.apakšpunktu š d redakcij :
„6.6. Ludzas novada būvvalde”.
2. Groz jums st jas spēk 2014.gada 1.decembr .
31.§
Par nodibinājuma „Ludzas novada mikrouz m ju atbalstam” valdes locekļu iev l šanu
(zi o: I.Kamzole)
Pamatojoties uz nodibin juma „Ludzas novada mikrouz ēmēju atbalstam” statūtu
7.1.punktu, Biedr bu un nodibin jumu likuma 45.pantu un Latvijas Republikas likuma „Par
pašvald b m” 21.panta pirm s daļas 27.punktu un 95.panta piekto daļu, emot vēr Ludzas
novada domes soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada
20.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas
2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas
2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darb b ” balsošan nepiedal s Al na Gendele, Juris Atstupens,
atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Olita Bakl ne, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs,
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Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.decembri ievēlēt nodibin juma „Ludzas novada mikrouz ēmēju
atbalstam” valdi š d sast v :
valdes priekšsēdētāja:
Al na Gendele, personas kods XXX, deklarēt dz vesvieta (adrese);
valde s locekļi:
Juris Atstupens, personas kods XXX, deklarēt dz vesvieta (adrese);
L ga Mežule, personas kods XXX, deklarēt dz vesvieta (adrese).
2. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdēt ju Al nu Gendeli parakst t visus dokumentus
iesniegšanai biedr bu un nodibin jumu reģistr .

32.§
Par komisijas izveidošanu dar jumu ar lauksaimniec bas zem m izv rt šanai
(zi o: I.Kamzole)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
24.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par zemes privatiz ciju lauku apvidos” 30.¹ panta pirmo
daļu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s
komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un att st bas
past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu
past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” balsošan nepiedal s Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Izveidot Ludzas novada pašvald bas komisiju dar jumu ar lauksaimniec bas zemēm
izvērtēšanai š d sast v :
Komisijas priekšsēdētājs:
Aivars Meikšāns – Ludzas novada domes priekšsēdēt jas vietnieks att st bas jaut jumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšsēdēt jas vietnieks

Komisijas locekļi:
Ilona Igovena – att st bas un nekustam pašuma nodaļas vad t ja
Vilhelms Kušners – zemes ier c bas inženieris
Anatolijs Trizna – zemes lietu speci lists
Aina Poikāne – nekustam pašuma ekonomiste
Komisijas locekle - sekretāre:

Tatjana Binovska – juriskonsulte
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33.§
Par Ludzas novada pašvald bas iestādes „Ludzas novada būvvalde” vad tāja-arhitekta
atbr vošanu no ie emamā amata
(zi o: S.Jakovļevs)
Ludzas novada dome 2014.gada 25.oktobra sēdē pie ēma lēmumu (protokols Nr.19,
25.§) „Par Ludzas novada pašvald bas iest des “Ludzas novada būvvalde” likvidēšanu”, saska
ar kuru ar 2014.gada 30.novembri tiek likvidēta Ludzas novada pašvald bas iest de ”Ludzas
novada būvvalde”, nododot t s p rvaldes uzdevumus Ludzas novada pašvald bas iest dei
”Ludzas novada pašvald ba”.
Ludzas novada pašvald bas iest des ”Ludzas novada būvvalde” vad t js-arhitekts
Vladimirs Kalinko 2014.gada 14.novembr rakstiski piekrita darba tiesisko attiec bu turpin šanai
saska ar pied v tajiem Darba l guma groz jumiem, tas ir, ar 2014.gada 1.decembri turpin t
darba tiesisk s attiec bas Ludzas novada pašvald bas iest des ”Ludzas novada pašvald ba”
Ludzas novada būvvaldē par būvvaldes vad t ju-arhitektu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
9.apakšpunktu, Ludzas novada domes 25.10.2014. sēdes lēmumu „Par Ludzas novada
pašvald bas iest des “Ludzas novada būvvalde” likvidēšanu” (protokols Nr.19, 25.§), Darba
likuma 98.pantu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu
past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s
un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada
domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbr vot Vladimiru Kalinko, personas kods XXX, no Ludzas novada pašvald bas
iest des „Ludzas novada būvvalde” vad t ja-arhitekta amata ar 2014.gada 30.novembri.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada domes priekšsēdēt jai A.Gendelei.
34.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 25 „Par sociālās pal dz bas pabalstiem Ludzas novadā”
apstiprināšanu
(zi o: L.Gorbunova-Kozlova)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 43.panta trešo daļu un emot vēr Ludzas
novada domes 2014.gada 20.novembra soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s
komitejas atzinumu, 2014.gada 20.novembra finanšu past v g s komitejas atzinumu un
2014.gada 20.novembra teritori l s un att st bas past v g s komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.25 „Par soci l s pal dz bas
pabalstiem Ludzas novad ”, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvald bas sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik pēc saistošo noteikumu parakst šanas saistošos noteikumus Nr.25
„Par soci l s pal dz bas pabalstiem Ludzas novad ” rakstisk un elektronisk veid nosūt t Vides
aizsardz bas un reģion l s att st bas ministrijai.
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3. Uzdot sabiedrisko attiec bu speci listei S.Rimšai ne agr k k četras nedēļas un ne vēl k
k sešas nedēļas pēc saistošo noteikumu Nr.25 „Par soci l s pal dz bas pabalstiem Ludzas
novad ”, pie emšanas, saska ar likuma „Par pašvald b m” 45.panta trešo daļu:
3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas novada domes informat vaj izdevum
„Ludzas Novada Vēstis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes ēk ;
3.3. nodrošin t saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu
p rvalžu ēk s.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
35.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 26 „Par pār jiem pabalstiem Ludzas novadā” apstiprināšanu
(zi o: L.Gorbunova-Kozlova)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 43.panta trešo daļu un emot vēr Ludzas
novada domes 2014.gada 20.novembra soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s
komitejas atzinumu, 2014.gada 20.novembra finanšu past v g s komitejas atzinumu un
2014.gada 20.novembra teritori l s un att st bas past v g s komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.26 „Par p rējiem
pabalstiem Ludzas novad ”, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvald bas sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik pēc saistošo noteikumu parakst šanas saistošos noteikumus Nr.26
„Par p rējiem pabalstiem Ludzas novad ” rakstisk un elektronisk veid nosūt t Vides
aizsardz bas un reģion l s att st bas ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiec bu speci listei S.Rimšai ne agr k k četras nedēļas un ne vēl k
k sešas nedēļas pēc saistošo noteikumu Nr.26 „Par p rējiem pabalstiem Ludzas novad ”,
pie emšanas, saska ar likuma „Par pašvald b m” 45.panta trešo daļu:
3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas novada domes informat vaj izdevum „Ludzas
Novada Vēstis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes ēk ;
3.3. nodrošin t saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu
ēk s.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
36.§
Par autoceļu fonda programmas m rķdotācijas izlietošanas kārt bas noteikumu
pašvald bas ielu un ceļu uztur šanas finans šanai Ludzas novadā apstiprināšanu
(zi o: A.Meikš ns)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 15.panta pirm s daļas 2.punktu, kas nosaka,
ka pašvald b m autonoma funkcija ir g d t par savas administrat v s teritorijas labiek rtošanu un
sanit ro t r bu (ielu, ceļu un laukumu būvniec ba, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un
citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; likuma „Par autoceļiem” 12.panta
astoto daļu, kas nosaka, ka pašvald bu ceļu fondu p rvald šanas k rt bu nosaka pašvald bas,
ievērojot Ministru kabineta noteikto mērķdot cijas izlietošanas k rt bu; Ministru kabineta

27
2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai
piešķirto l dzekļu izlietošanas k rt ba” 11.punktu, kas nosaka, ka pašvald bas nodrošina
mērķdot cijas l dzekļu uzskaiti atsevišķi no citiem pašvald bas speci l budžeta ie ēmumiem un
izdevumiem, k ar emot vēr Ludzas novada domes Ludzas novada domes Teritori l s un
att st bas past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu un Finanšu past v g s
komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t autoceļu fonda programmas mērķdot cijas izlietošanas k rt bas noteikumus
pašvald bas ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai Ludzas novad saska ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
37.§
Par ceļu uztur šanu ziemas periodā
(zi o: E.Mekšs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 15.panta pirm s daļas 2. punktu pašvald b m
ir š das autonom s funkcijas – g d t par savas administrat v s teritorijas labiek rtošanu un
sanit ro t r bu (ielu, ceļu un laukumu būvniec ba, rekonstruēšana un uzturēšana), emot vēr
Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu,
teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis
Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Lai nodrošin tu operat vo transportl dzekļu - neatliekam s medic nisk s pal dz bas,
ugunsdzēs bas un gl bšanas dienesta, policijas un citu dienestu pieejam bu, Ludzas novada
administrat vaj teritorij iespēju robež s nodrošin t ceļu t r šanu no sniega 2014./2015.gada
ziemas sezon l dz m j m, kur ziemas period dz vo cilvēki un to pašnieki ir pieteikuši šo
pakalpojumu.
2. Nodrošinot minēto sniega t r šanas pakalpojumu, k finansējumu avotu izmantot
pamatbudžeta naudas l dzekļus.
3. Š lēmuma 1.punkt minētie darbi tiek veikti, ievērojot nosac jumu, ka pašvald bas ceļu
un ielu t r šana ir priorit ra.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
38. §
Par br vpusdienu piešķiršanu
(zi o: E.Mekšs)
1. Izskatot Istras vidusskolas direktores I.Šteimanovas 2014.gada 7.novembra
iesniegumu, reģ. Nr. 3.1.1.8.1/1043, par ēdin šanas izdevumu apmaksu skolniecei V.Mandrikinai
no skolas budžeta un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s
komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, finanšu past v g s komitejas 2014.gada
20.novembra sēdes atzinumu, soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas
2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars

28
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt br vpusdienas Istras vidusskolas 9.klases skolniecei V. M., personas kods
XXX, no 2014.gada 3.novembra l dz 2014.gada 31.decembrim.
1.2.
Finansējuma avots – Ludzas novada Istras vidusskolas budžets.
39. §
Par dz vokļa pašuma Nr. 19, Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
(zi o: E.Mekšs)
Saska
ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 4. panta pirmo daļu,
atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai un likuma 4.panta
ceturt s daļas 5.punktu - atsevišķos gad jumos publiskas personas nekustam
pašuma
atsavin šanu var ierosin t rnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š vēlas nopirkt dz vojamo
m ju, t s dom jamo daļu vai dz vokļa pašumu.
2014.gada 13.novembr Ludzas novada pašvald b tika reģistrēts dz vokļa Nr.19, Skolas
iel 27A, Ludz Ludzas novad , rnieka I. T., personas kods XXX, atsavin šanas ierosin jums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavin t publisku personu nekustamo pašumu dot attiec g s atvasin t s publisk s
personas lēmējinstitūcija, un Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas
2014.gada 13.novembra lēmumu „Par dz vokļa pašuma Nr.19, Skolas iel 27A, Ludz , Ludzas
novad nodošanu atsavin šanai”, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas
past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu
past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzs kt dz vokļa Nr. 19, Skolas iel 27A, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas zemes ier c bas inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam pašuma - dz vokļa Nr.19, Skolas iel 27A, Ludz , Ludzas novad
reģistrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam pašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas pašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
pašuma nosac t s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
40. §
Par dz vokļa pašuma Nr. 46, Rai a ielā 32, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
(zi o: E.Mekšs)
Saska
ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai un likuma 4.panta
ceturt s daļas 5.punktu - atsevišķos gad jumos publiskas personas nekustam
pašuma
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atsavin šanu var ierosin t rnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š vēlas nopirkt dz vojamo
m ju, t s dom jamo daļu vai dz vokļa pašumu.
2014.gada 12.novembr Ludzas novada pašvald b tika reģistrēts dz vokļa Nr.46, Rai a
iel 32, Ludz Ludzas novad rnieces A. N,. personas kods XXX, atsavin šanas ierosin jums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavin t publisku personu nekustamo pašumu dot attiec g s atvasin t s publisk s
personas lēmējinstitūcija, un Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas
2014.gada 13.novembra lēmumu „Par dz vokļa pašuma Nr.46, Rai a iel 32, Ludz , Ludzas
novad nodošanu atsavin šanai”, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas
past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu
past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzs kt dz vokļa Nr. 46, Rai a iel 32, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas zemes ier c bas inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam pašuma - dz vokļa Nr.46, Rai a iel 32 Ludz , Ludzas novad
reģistrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam pašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas pašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
pašuma nosac t s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
41.§
Par nekustamā pašuma, zemes vien bas (starpgabala) ar kadastra apz m jumu 6801 006
0416 326 m2 plat bā p c adreses Franča Kempa ielā 9A, Ludzā, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai
(zi o: E.Mekšs)
Saska ar likuma Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atsavin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atsavin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai.
2014.gada 15.novembr Ludzas novada pašvald b tika reģistrēts K. N. iesniegums ar
lūgumu atļaut ieg d ties zemes vien bu 326 m2 plat b pēc adreses Franča Kempa iel 9A,
Ludz , Ludzas novads.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavin t publisku personu nekustamo pašumu dot attiec g s atvasin t s publisk s
personas lēmējinstitūcija, un Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas
2014.gada 13.novembra lēmumu „ Par nekustam pašuma, zemes vien bas (starpgabala) ar
kadastra apz mējumu 6801 006 0416 326 m2 plat b pēc adreses Franča Kempa iel 9A, Ludz ,
Ludzas novads nodošanu atsavin šanai”, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un
att st bas past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu un finanšu past v g s
komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavin šanai zemes gabalu - starpgabalu ar kadastra apz mējumu 6801 006
0416, pēc adreses Franča Kempa iel 9A, Ludz , Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas zemes ier c bas inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam pašuma - zemes gabala ar kadastra apz mējumu 6801 006 0416
reģistrēšanai Zemesgr mat .
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3. Nekustam pašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas pašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
pašuma nosac t s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
42. §
Par nekustamā pašuma – “Ziedi”, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
(zi o: E.Mekšs)
Saska
ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai.
2014.gada 6.novembr Ludzas novada pašvald b tika reģistrēts M. V. iesniegums par
nekustam pašuma “Ziedi”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads atsavin šanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavin t publisku personu nekustamo pašumu dot attiec g s atvasin t s publisk s
personas lēmējinstitūcija, un Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas
2014.gada 13.novembra lēmumu „Par nekustam pašuma – “Ziedi”, Tut ni, Cirmas pagasts,
Ludzas novad nodošanu atsavin šanai”, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un
att st bas past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzs kt nekustam apašuma “Ziedi”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novad , kas sast v
no zemes vien bas 0,78 ha ar kadastra apz mējumu 6850 003 0119 un dz vojam s m jas
atsavin šanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas zemes ier c bas inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam pašuma – “Ziedi”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novad reģistrēšanai
Zemesgr mat .
3. Nekustam pašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas pašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
pašuma nosac t s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
43. §
Par dz vokļa Nr.1, Tirgus ielā 5, Ludzā, Ludzas novadā
atsavināšanas procedūras izbeigšanu
(zi o: E.Mekšs)
2012.gada 27.febru r Ludzas novada domes sēdē pie emts lēmums “Par dz vokļa
pašuma Nr.1, Tirgus iel 5 Ludz , nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 3, 44.§).
2014.gada 28.august Ludzas novada domes sēdē pie emts lēmums “Par dz vokļa Nr.1,
Tirgus iel 5, Ludz , Ludzas novad p rdošanas cenas apstiprin šanu” (protokols
Nr.15, 26.§).
Pamatojoties uz augst k minēto, 2014.gada 29.august Ludzas novada pašvald bas
pašuma atsavin šanas komisija nosūt ja I. M. Atsavin šanas pazi ojumu Reģ. Nr.3.1.1.8.2/3146
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ar lūgumu četru mēnešu laik pēc pazi ojuma sa emšanas dienas sniegt atbildi, nor dot
samaksas termi u norēķiniem par dz vokli.
Atsaucoties uz nosūt to pazi ojumu, 2014.gada 28.oktobr I. M. iesniedza Ludzas novada
pašvald b iesniegumu par ierosin t dz vokļa Nr.1, Tirgus iel 5, Ludz atsavin šanas
procedūras p rtraukšanu.
2014.gada 13.novembr Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisija
pie ēma lēmumu „Par dz vokļa Nr.1, Tirgus iel 5, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas
procedūras izbeigšanu”, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s
komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu past v g s
komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dz vokļa Nr.1, Tirgus iel 5, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas procedūru.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
44. §
Par Dūnakļu ezera nomas ties bu izsoles procedūras izbeigšanu
(zi o: E.Mekšs)
2011.gada 22.septembr Ludzas novada domes sēdē pie emts lēmums “Par Dūnakļu ezera
nomas ties bu izsoli” (protokols Nr. 19, 10.§).
Pamatojoties uz augst k minēto, 2011.gada 6.decembr Ludzas novada pašvald bas
pašuma atsavin šanas komisija r koja Dūnakļu ezera nomas ties bas mutisku izsoli. Neviens
pretendents nepieteic s.
2011.gada 22.decembr pie emts Ludzas novada domes lēmums “Par Dūnakļu ezera
nomas ties bu izsoles protokola un izsoles rezult tu apstiprin šanu” (protokols Nr.29, 50.§).
2014.gada 13.novembr Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisija
pie ēma lēmumu „Par Dūnakļu ezera nomas ties bu izsoles procedūras izbeigšanu”, un emot
vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra
sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt procedūru par Dūnakļu ezera nomas ties b m.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
45. §
Par nekustamā pašuma, zemes gabala (ar mežu) 6,5 ha plat bā, Ludzas novadā, Istras
pagastā, “Rube i” atsavināšanas procedūras izbeigšanu
(zi o: E.Mekšs)
2012.gada 21.mart Ludzas novada domes sēdē pie emts lēmums “Par zemes gabala (ar
mežu) 6,5 ha plat b Ludzas novad , Istras pagast , “Rube i” nodošanu atsavin šanai” (protokols
Nr. 7, 56.§).
2012.gada 27.septembr Ludzas novada domes sēdē pie emts lēmums “Par nekustam
pašuma, zemes gabala Rubeni”, Istras pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un s kumcenas
apstiprin šanu” (protokols Nr. 25, 85.§).
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Pamatojoties uz augst k minēto, 2012.gada 22.novembr Ludzas novada pašvald bas
pašuma atsavin šanas komisija r koja nekustam pašuma – zemes gabala (ar mežu), 6,5 ha
plat b , Ludzas novad , Istras pagast , “Rube i” izsoli. Neviens pretendents nepieteic s.
2012.gada 20.decembr Ludzas novada domes sēdē pie emts lēmums “Par nekustam
pašuma, zemes gabala (ar mežu) 6,5 ha palt b , Ludzas novads, Istras pagast “Rube i” izsoles
protokola un izsoles rezult tu apstiprin šanu” (protokols Nr. 32, 34.§).
2014.gada 13.novembr Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisija
pie ēma lēmumu „Par nekustam pašuma, zemes gabala (ar mežu) 6,5 ha plat b , Ludzas
novad , Istras pagast “Rube i” atsavin šanas procedūras izbeigšanu”, un emot vēr Ludzas
novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes
atzinumu un Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na
Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt nekustam pašuma, zemes gabala (ar mežu) 6,5 ha plat b , Ludzas novad ,
Istras pagast “Rube i” atsavin šanas procedūru.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
46. §
Par nekustamā pašuma, zemes gabala 1400 m2 plat bā, Tālavijas ielā 102c, Ludzā, Ludzas
novadā atsavināšanas procedūras izbeigšanu
(zi o: E.Mekšs)
2012.gada 21.mart Ludzas novada domes sēdē pie emts lēmums “Par nekustam
pašuma zemes gabala 1400 m2 plat b , Ludz , T lavijas iel 102c nodošanu atsavin šanai”
(protokols Nr. 7, 57.§).
2012.gada 27.septembr Ludzas novada domes sēdē pie emts lēmums “Par nekustam
pašuma, zemes gabala T lavijas iel 102c, Ludz , Ludzas novads izsoles noteikumu un
s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr. 25, 78.§).
Pamatojoties uz augst k minēto, 2012.gada 21.novembr Ludzas novada pašvald bas
pašuma atsavin šanas komisija r koja nekustam pašuma – zemes gabala 1400 m2 plat b ,
Ludz , T lavijas iel 102c, Ludzas novads mutisku izsoli. Neviens pretendents nepieteic s.
2012. gada 20.decembr pie emts Ludzas novada domes lēmums “Par zemes gabala 1400
m2 plat b , T lavijas iel 102c, Ludz , Ludzas novad izsoles protokola un izsoles rezult tu
apstiprin šanu” (protokols Nr.32, 35.§).
2014.gada 13.novembr Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisija
pie ēma lēmumu „Par nekustam pašuma, zemes gabala 1400 m2 plat b , T lavijas iel 102c,
Ludz , Ludzas novad , atsavin šanas procedūras izbeigšanu ”, un emot vēr Ludzas novada
domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu un
Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt nekustam pašuma, zemes gabala 1400 m2 plat b , T lavijas iel 102c, Ludz ,
Ludzas novad , atsavin šanas procedūru.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
47. §
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Par nekustamā pašuma, zemes gabala, starpgabala 682 m2 plat bā, Parku ielā 35A,
Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas procedūras izbeigšanu
(zi o: E.Mekšs)
2009.gada 21.maij Ludzas pilsētas domes sēdē pie emts lēmums “Par zemesgabala
atsavin šanu Parku iel 35A, Ludz atsavin šanu” (protokols Nr. 9, 23.§).
2010.gada 22.apr l Ludzas novada domes sēdē pie emts lēmums “Nekustam pašuma,
zemesgabala, kas atrodas Parku iel 35A, Ludz , Ludzas novad ar kadastra apz mējumu 6801004-0693 izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr.8, 51.§).
Pamatojoties uz augst k minēto, 2010.gada 16.jūnij Ludzas novada pašvald bas
pašuma atsavin šanas komisija r koja nekustam pašuma – zemesgabala (starpgabala) 682 m2
plat b , Parku iel 35A, Ludz , Ludzas novads mutisku izsoli. Neviens pretendents nepieteic s.
2010.gada 7.jūlij pie emts Ludzas novada domes lēmums “Par nekustam pašuma,
starpgabala, kas atrodas Parku iel 35A, Ludz , Ludzas novad izsoles rezult tu apstiprin šanu”
(protokols Nr.14, 14.§).
2014.gada 13.novembr Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisija
pie ēma lēmumu „Par nekustam pašuma, starpgabala 682 m2 palt b , Parku iel 35A, Ludz
Ludzas novad atsavin šanas procedūras izbeigšanu ”, un emot vēr Ludzas novada domes
teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu un Ludzas
novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis
Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Izbeigt nekustam pašuma, zemes gabala, starpgabala 682 m2 plat b , Parku iel 35A,
Ludz , Ludzas novad , atsavin šanas procedūru.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
48. §
Par nekustamā pašuma, zemes gabala, starpgabala 581 m2 plat bā, Rekašova ielā 7A,
Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas procedūras izbeigšanu
(zi o: E.Mekšs)
2010.gada 22.jūnij Ludzas novada domes sēdē pie emts lēmums “Nekustam pašuma –
zemesgabala (starpgabala), kas atrodas Rekašova iel 7A, Ludz , Ludzas novad ar kadastra
apz mējumu 6801-004-0029 izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr.13,
35.§).
Pamatojoties uz augst k minēto, 2010.gada 18.august Ludzas novada pašvald bas
pašuma atsavin šanas komisija r koja nekustam pašuma – zemesgabala (starpgabala) 581 m2
plat b , Rekašova iel 7A, Ludz , Ludzas novads mutisku izsoli. Neviens pretendents
nepieteic s.
2010.gada 26.august pie emts Ludzas novada domes lēmums “Par nekustam pašuma,
neapbūvēta zemes gabala (starpgabala), kas atrodas Rekašova iel 7A, Ludz , Ludzas novad
izsoles rezult tu apstiprin šanu” (protokols Nr.24, 53.§).
2014.gada 13.novembr Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisija
pie ēma lēmumu „Par nekustam pašuma, starpgabala 581 m2 palt b , Rekašova iel 7A, Ludz
Ludzas novad atsavin šanas procedūras izbeigšanu”, atzinumu un emot vēr Ludzas novada
domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu un
Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis
Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
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Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Izbeigt nekustam pašuma, zemes gabala, starpgabala 581 m2 plat b , Rekašova iel
7A, Ludz , Ludzas novad , atsavin šanas procedūru.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
49. §
Par nekustamā pašuma, “Ambulance”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novadā,
atsavināšanas procedūras izbeigšanu
(zi o: E.Mekšs)
2012.gada 21.mart Ludzas novada domes sēdē pie emts lēmums “Par ambulances ēkas
262,50 kvm plat b un zemes gabala 0,758 ha plat b zem t s, Ludzas novad , Nirzas pagast ,
Nirz , nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 29, 36.§).
2012.gada 27.novembr Ludzas novada domes sēdē pie emts lēmums “Par nekustam
pašuma, “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un s kumcenas
apstiprin šanu” (protokols Nr. 25, 85.§).
Pamatojoties uz augst k minēto, 2013.gada 17.janv r Ludzas novada pašvald bas
pašuma atsavin šanas komisija r koja nekustam pašuma – zemes gabala “Ambulance”, Nirzas
pagasts, Ludzas novads mutisku izsoli. Neviens pretendents nepieteic s.
2014.gada 13.novembr Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisija
pie ēma lēmumu „Par nekustam pašuma, ”Ambulance”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
atsavin šanas procedūras izbeigšanu”, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un
att st bas past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atz t nekustam pašuma “Ambulance”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
2013.gada 17.janv ra izsoli par nesekm gu.
2. Izbeigt nekustam pašuma “Ambulance”, Nirza, Nirzas pagsts, Ludzas novads
atsavin šanas procedūru.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
50. §
Par Ludzas novada pašvald bas kustamās mantas, traktora “JUMZ 6KL” atsavināšanas
procedūras izbeigšanu
(zi o: E.Mekšs)
2011.gada 28.jūlij Ludzas novada domes sēdē pie emts lēmums “Par Ludzas novada
pašvald bas kustam s mantas, traktora “JUMZ 6KL” atsavin šanu” (protokols Nr. 14, 37.§).
Pamatojoties uz augst k minēto, 2011.gada 23.august Ludzas novada pašvald bas
pašuma atsavin šanas komisija r koja kustam s mantas traktora “JUMZ 6KL” izsoli. Neviens
pretendents nepieteic s.
2011.gada 22.septembr pie emts Ludzas novada domes lēmums “Par kustam s mantas,
traktora “JUMZ6KL” izsoles protokola un izsoles rezult tu apstirin šanu” (protokols Nr.19,
13.§).
2014.gada 13.novembr Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisija
pie ēma lēmumu „Par kustam s mantas, traktora “JUMZ6KL” atsavin šanas procedūras
izbeigšanu”, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas
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2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas
2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt kustam s mantas, traktora “JUMZ6KL” atsavin šanas procedūru.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
51. §
Par nekustamā pašuma, apbūv ta zemes gabala “Loci i”, 0,57 ha plat bā ar kadastra
Nr. 6880 001 0444, Ezern ki, ukšu pagastā, Ludzas novadā pirkuma l guma laušanu un
domes l mumu atcelšanu
(zi o: E.Mekšs)
2013.gada 12.apr l Ludzas novada pašvald b tika reģistrēts iesniegums no ēkas
pašnieka – G. K., ar lūgumu atļaut iegūt pašum zemes gabalu 0,57 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6880 001 0444.
2013.gada 25.apr l Ludzas novada domes sēdē pie emts lēmums “Par nekustam
pašuma apbūvēta zemes gabala 0,57 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6880 001 0444,
“Loci i”, Ezern ki, ukšu pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.7,
27.§).
2013.gada 27.jūnij Ludzas novada domes sēdē pie emts lēmums “Par nekustam
pašuma, apbūvēta zemes gabala “Loci i”, 0,57 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6880 001
0444, Ezern ki, ukšu pagast , Ludzas novad nosac t s (p rdošanas) cenas apstiprin šanu”
(protokols Nr. 15, 24.§).
2013.gada 8.jūlij Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisija nosūt ja G.
K. Atsavin šanas pazi ojumu Nr.3.1.1.8.2./826 ar lūgumu četru mēnešu laik pēc pazi ojuma
sa emšanas dienas sniegt atbildi, nor dot samaksas termi u norēķiniem par nekustamo pašumu.
G. K. ieskait ja pašvald bas kont visu pazi ojum nor d to summu – LVL 531,80 (pieci
simti tr sdesmit viens lats un 80 sant mi) apmēr .
2013.gada 6.septembr starp Ludzas novada pašvald bu un G. K. tika noslēgts nekustam
pašuma pirkuma l gums (Reģ. Nr. P-302/2013).
2014.gada 27.janv r Dabas aizsardz bas p rvaldes Latgales reģion l administr cija
sa ēma G. K. pilnvarot p rst vja I. K. iesniegumu par valsts pirmpirkuma ties bu izmantošanu
paši aizsarg jam dabas teritorij uz zemes gabalu ar kadastra apz mējumu 68800010444.
G. K. iesniegumu P rvalde izskat ja, k ar sniedza personai situ cijas skaidrojumu.
Saska ā ar MK 15.06.1999. noteikumu Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 130. pielikumā
iekļauto dabas lieguma „Pildas ezers” shēmu un robežu aprakstu Zemes gabals pilnībā atrodas
dabas lieguma „Pildas ezers” teritorijā. Dabas lieguma „Pildas ezers” teritorija nav sadalīta
funkcionālajās zonās. Likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 33. panta otrās daļas
2. punkts nosaka, ka valstij vai pašvaldībām piederošā vai piekrītošā zeme nav privatizējama vai
atsavināma dabas liegumos, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās. Līdz ar to Zemes gabals nav
atsavināms. emot vērā iepriekš minēto, Pārvalde atteica lemt par valsts pirmpirkuma tiesību
izmantošanu uz Zemes gabalu.
Izvērtējot esošo situ ciju, 2014.gada 6.oktobr Ludzas novada pašvald ba iesniedza Dabas
aizsardz bas p rvaldē iesniegumu Nr. 3.1.1.7.2/1019 ar lūgumu sniegt atbildi par valsts
pirmpirkuma ties bu izmantošanu uz nekustam pašuma „Loci i” zemes pašumu ar kopplat bu
0,57 ha, kas atrodas Ludzas novad , ukšu pagast .
2014.gada 16.oktobr Ludzas novada pašvald b tika reģistrēts (Reģ. Nr. 3.1.1.7.1/1074)
Dabas aizsardz bas p rvaldes skaidrojums / atbilde. P rvalde sniedza plašu skaidrojumu, un
secinot informēja, ka likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 33. panta otrās daļas
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2. punkts nosaka, ka valstij vai pašvaldībām piederošā vai piekrītošā zemes nav privatizējama vai
atsavināma dabas liegumos, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās. Līdz ar to Zemes gabals nav
atsavināms.
emot vēr augst k minēto inform ciju, Dabas aizsardz bas p rvaldes skaidrojumu, ir
konstatējams, ka zemes gabals “Loci i”, ar kadastra apz mējumu 6880 001 0444, 0,57 ha plat b ,
adrese: Ezern ki, ukšu pagast , Ludzas novad nav atsavin ms.
Pamatojoties uz r c b esošo inform ciju, faktu, ka zemes gabals “Loci i”, ar kadastra
apz mējumu 6880 001 0444 nav paredzēts atsavin šanai, Ludzas novada pašvald bas pašuma
atsavin šanas komisijas 2014.gada 13.novembr pie emto lēmumu „Par nekustam pašuma,
apbūvēta zemes gabala “Loci i”, 0,57 ha plat b ar kadastra Nr. 6880 001 0444, Ezern ki, ukšu
pagast pirkuma l guma laušanu un domes lēmumu atcelšanu”, un emot vēr Ludzas novada
domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu un
finanšu past v g s komitejas 2014.gada 20.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Lauzt 2013.gada 6.septembra Nekustam pašuma pirkuma l gumu P-302/2013.
2. Atcelt 2013.gada 27.jūnija Ludzas novada domes sēdē pie emto lēmumu “Par
nekustam pašuma, apbūvēta zemes gabala “Loci i”, 0,57 ha plat b ar kadastra apz mējumu
6880 001 0444, Ezern ki, ukšu pagast , Ludzas novad nosac t s (p rdošanas) cenas
apstiprin šanu” (protokols Nr.15, 24.§).
3. Atcelt 2013.gada 25.apr ļa Ludzas novada domes sēdē pie emto lēmumu “Par
nekustam pašuma apbūvēta zemes gabala 0,57 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6880 001
0444, “Loci i”, Ezern ki, ukšu pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols
Nr.7, 27.§).
4. Finanšu un gr matved bas nodaļai ieskait t G. K. bankas kont nekustam pašuma
pirkuma maksu – EUR 756.68 (septi i simti piecdesmit seši euro 68 eurocenti) apmēr , divu
nedēļu laik no lēmuma pie emšanas br ža.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
6. Šo lēmumu var apstr dēt viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas
Administrat vaj rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV-4601).
Tiek skat ti domes sēdes papildus darba k rt bas jaut jumi.
52. §
Par zemes vien bu atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
(zi o: A.Trizna)
Izskatot J. B., personas kods XXX, dz vo (adrese), 2014.gada 20.novembra iesniegumu,
reģ. Ludzas novada pašvald b 2014. gada 22.novembr ar Nr.3.1.1.11.2/3390, par zemes vien bu
ar kadastra apz mējumiem 6886 001 0264, 6886 001 0462 atdal šanu no nekustam pašuma ar
kadastra numuru 6886 003 0056 „Zelti i”, Pildas pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam pašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.apr ļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis
Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
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1. Piekrist, ka J. B., personas kods XXX, atdala zemes vien bu 4,7 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6886 001 0264 un zemes vien bu 0,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 001
0462 no nekustam pašuma ar kadastra numuru 6886 003 0056 „Zelti i”, Pildas pagasts,
Ludzas novads.
2. Atdal taj m zemes vien b m 4,7 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 001 0264 un
0,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 001 0462, Pildas pagasts, Ludzas novads izveidot
jaunu nekustamo pašumu ar nosaukumu „Saulkalni”.
53. §
Par nekustamā pašuma lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u
(zi o: A.Trizna)
1.
Izskatot S. R., personas kods XXX, dz vo (adrese), 22.11.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas
novada pašvald b 22.11.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/3389, par lietošanas mērķa mai u zemes vien bai
1,9 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 001 0066, Istras pagasts, Ludzas novads no koda
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darb ba ir mežsaimniec ba), tika konstatēts, ka nekustam pašuma
valsts kadastra inform cijas sistēm reģistrētais nekustam pašuma lietošanas mērķis ar kodu
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba) neatbilst Ludzas novada
teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na
eksplik ciju zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6860 001 0066 kopplat ba ir 1,9 ha, tai
skait lauksaimniec b izmantojam zeme 0,6 ha un meža zeme 1,3 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rt ba” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk
det lpl nojums un neapbūvētajai zemes vien bai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rt ba” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt minētajos gad jumos mēneša laik ierosina nekustam pašuma pašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais vald t js, valsts vai vietēj s pašvald bas zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u var ierosin t ar valsts
vai pašvald bas institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un mai as k rt ba”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.apr ļa 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 r apstiprin ts ar pašvald bas saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.), atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Main t zemes vien bai 1,9 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 001 0066, Istras
pagasts, Ludzas novads nekustam pašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darb ba ir mežsaimniec ba).
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2.
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroja, 2014.gada 21.novembra
vēstuli Nr.2-04.1-L/1170, reģ. Ludzas novada pašvald b 2014.gada 21.novembr ar
Nr.3.1.1.7.1/1185, par inform cijas sniegšanu, tika konstatēts, ka jaunizveidotai zemes vien bai
0,91 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 001 0349, Istras pagasts, Ludzas novads nav
noteikts nekustam pašuma lietošanas mērķis.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un mai as k rt ba”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.apr ļa 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 r apstiprin ts ar pašvald bas saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.), atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Noteikt zemes vien bai 0,91 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 001 0349, Istras
pagasts, Ludzas novads nekustam pašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 - zeme, uz kuras
galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba.
54. §
Par nekustamā pašuma nosaukuma piešķiršanu
(zi o: A.Trizna)
Saska ar Nekustam pašuma valsts kadastra inform cijas sistēmas datiem, nekustamajam
pašumam ar kadastra numuru 6860 005 0031, Istras pagasts, Ludzas novads nav piešķirts
pašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam pašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.apr ļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis
Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Piešķirt nekustamajam pašumam ar kadastra numuru 6860 005 0031 Istras pagasts, Ludzas
novads, kurš sast v no zemes vien b m 4,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 005 0031 un
2,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 005 0175, nosaukumu „Paegļi”.
55. §
Par zemes vien bu piekrit bu Ludzas novada pašvald bai
(zi o: A.Trizna)
1.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 4¹.panta otr s daļas 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras pieder ba
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekr t pašvald bai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvald bas v rda, ja uz š s zemes ir dz vojam s m jas, kur s esošie dz vokļi
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privatizēti saska
ar likumu "Par kooperat vo dz vokļu privatiz ciju" un likumu "Par
lauksaimniec bas uz ēmumu un zvejnieku kolhozu privatiz ciju".
Uz zemes vien bas 0,03 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 001 0712 „Dūjas”,
Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. atrodas daudzdz vokļu dz vojam m ja, kuras dz vokļi privatizēti
pēc likuma "Par lauksaimniec bas uz ēmumu un zvejnieku kolhozu privatiz ciju".
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 4¹.panta otr s daļas 4.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Zemes vien ba 0,03 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 001 0712 „Dūjas”, Pilda,
Pildas pag., Ludzas nov. ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai.
2.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 4¹.panta otr s daļas 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras pieder ba
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekr t pašvald bai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvald bas v rda, ja uz š s zemes ir dz vojam s m jas, kur s esošie dz vokļi
privatizēti saska
ar likumu "Par kooperat vo dz vokļu privatiz ciju" un likumu "Par
lauksaimniec bas uz ēmumu un zvejnieku kolhozu privatiz ciju".
Uz zemes vien bas 0,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 001 0713 „Graši”, Pilda,
Pildas pag., Ludzas nov. atrodas daudzdz vokļu dz vojam m ja ar saimniec bas ēk m, kuras
dz vokļi privatizēti pēc likuma "Par lauksaimniec bas uz ēmumu un zvejnieku kolhozu
privatiz ciju".
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 4¹.panta otr s daļas 4.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Zemes vien ba 0,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 001 0713 „Graši”, Pilda,
Pildas pag., Ludzas nov. ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai.
3.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 4¹.panta otr s daļas 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras pieder ba
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekr t pašvald bai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvald bas v rda, ja uz š s zemes ir dz vojam s m jas, kur s esošie dz vokļi
privatizēti saska
ar likumu "Par kooperat vo dz vokļu privatiz ciju" un likumu "Par
lauksaimniec bas uz ēmumu un zvejnieku kolhozu privatiz ciju".
Uz zemes vien bas 0,35 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 001 0815 „Tam ras”,
Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. atrodas tr s dz vokļu dz vojam m ja ar saimniec bas ēk m, kuras
dz vokļi privatizēti pēc likuma "Par lauksaimniec bas uz ēmumu un zvejnieku kolhozu
privatiz ciju".
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 4¹.panta otr s daļas 4.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Zemes vien ba 0,35 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 001 0815 „Tamāras”,
Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai.
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56. §
Par nekustamā pašuma “Pagastmāja”, ar kadastra apz m jumu 68780050316, c.Nirza,
Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
(zi o: E.Mekšs)
2014.gada 25.septembr Ludzas novada dome pie ēma lēmumu “Par nekustam pašuma
“Pagastm ja”, ar kadastra apz mējumu 68780050316, c.Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu ” (protokols Nr.17 27.§).
2014.gada 7.novembr tika r kota nekustam pašuma - “Pagastm ja”, ar kadastra
apz mējumu 68780050316, c.Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsole, kur piedal j s viens
pretendents. I. V. pilnvarot persona A. B.-R. nosolot augst ko summu 4378,40 EUR (četri
tūkstoši tr s simti septi desmit asto i euro 40 centi) ir ieguvusi ties bas iegūt pašum nekustamo
pašumu “Pagastm ja”, ar kadastra apz mējumu 68780050316, c.Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas
novads.
Saska
ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu
laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savuk rt likuma 30.panta
pirm daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu
divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termi u. Iemaksātā
nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
Pirkuma maksa 2014.gada 19.novembr ir samaks ta piln apmēr .
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 14.panta pirm s daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavin šanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu (Publiskas
personas mantas nosolītājs septi u dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta
pirkuma līgumu), Ludzas novada pašvald bas pašumu atsavin šanas komisijas 2014.gada
7.novembr organizēt s izsoles rezult tiem, Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas
komisijas 2014.gada 25.novembra lēmumu “Par nekustam pašuma “Pagastm ja”, ar kadastra
apz mējumu 68780050316, c.Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles
rezult ta apstiprin šanu”, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekustam pašuma - “Pagastm ja”, kas sast v no zemes gabala 0,0435 ha
plat b un būve ar kopējo plat bu 173,7 kv.m. ar kadastra apz mējumu 68780050316, c.Nirza,
Nirzas pagasts, Ludzas novads, 2014.gada 7.novembra izsoles rezult tus un par izsoles
uzvarēt ju atz t I. V. personas kods XXX, adrese (adrese), kurai ir ties bas iegūt pašum
nekustamo pašumu - “Pagastm ja”, ar kadastra apz mējumu 68780050316, c.Nirza, Nirzas
pagasts, Ludzas novads par pirkuma maksu EUR 4378,40 (četri tūkstoši tr s simti septi desmit
asto i euro 40 centi).
2. Juridiskai nodaļai septi u dienu laik pēc izsoles rezult tu apstiprin šanas noslēgt
pirkuma l gumu saska ar 1.punktu un sagatavot pie emšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
57. §
Par zemes gabala 5304 kv.m. plat bā (kadastra apz m jums 6801 008 0021) un
administrat vās kas ar pal g kām Latgales ielā 242B, Ludzā, Ludzas novads, nodošanu
atsavināšanai
(zi o: E.Mekšs)
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Saska
ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo pašumu dot attiec g s atvasin t s
publisk s personas lēmējinstitūcija un Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas
komisijas 2014.gada 25.novembra lēmumu „ Par zemes gabala 5304 kv.m. plat b (kadastra
apz mējums 6801 008 0021) un administrat v s ēkas ar pal gēk m Latgales iel 242B, Ludz ,
Ludzas novads, nodošanu atsavin šanai”, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavin šanai zemes gabalu 5304 kv.m. plat b (kadastra apz mējums 6801 001
0021) un administrat vo ēku ar pal gēk m Latgales iel 242B, Ludz , Ludzas novad .
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas zemes ier c bas inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus zemesgabala 5304 kv.m. plat b (kadastra apz mējums 6801 008 0021) un
administrat vo ēku ar pal gēk m Latgales iel 242B, Ludz , Ludzas novad , reģistrēšanai
Zemesgr mat .
3. Nekustam pašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas pašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
pašuma nosac t s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
58.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 27 „Par groz jumiem Ludzas novada domes
2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustamā pašuma nodokļa
atvieglojumiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu
(zi o: A.Meikš ns; A.Gendele, J.Atstupens, E.Mekšs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 14.panta pirm s daļas 3.punktu un likuma
„Par nekustam pašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.27 „Par groz jumiem
Ludzas novada domes 2011.gada 24.febru ra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustam
pašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novad ”” , saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvald bas sekret rei I.Vondai:
2.1. triju dienu laik pēc saistošo noteikumu parakst šanas saistošos noteikumus Nr.27
„Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada 24.febru ra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
nekustam pašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novad ”” rakstisk un elektronisk veid
nosūt t Vides aizsardz bas un reģion l s att st bas ministrijai zin šanai
3. Uzdot sabiedrisko attiec bu speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.27 „Par
groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada 24.febru ra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
nekustam pašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novad ””:
3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas novada domes informat vaj izdevum
„Ludzas Novada Vēstis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes ēk .
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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59.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzin bas rakstu
(zi o: A.Gendele)
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzin bas raksta Apbalvošanas padomes
2014.gada 26.novembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Al na Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par ilggadēju, pašaizliedz gu darbu kultūras jom un sakar ar dz ves jubileju apbalvot ar
Ludzas novada domes Atzin bas rakstu un balvu EUR 75,00 (septi desmit pieci eiro) Ludzas
Tautas nama vad t ju Valent nu Razumovsku, personas kods XXX.
60. §
Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas autoceļu programmā 2014. gadam
(zi o: A.Isakovičs; A.Gendele)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Al na
Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Saska ar lēmuma 1. pielikumu izdar t groz jumus Ludzas novada domes 2014.gada
23.janv r apstiprin taj Ludzas novada pašvald bas autoceļu programm 2014.gadam un izteikt
punktus 1.2.3., 1.2.5. š d redakcij :
1.2.3. Ielu un ceļu projektēšana
EUR 5000
1.2.5. Ielu rekonstrukcijas projektu l dzfinansējums
EUR 56004
Sēdi slēdz plkst. 15.05.
Sēdes vad t ja
Domes sēdes protokols parakst ts 2014.gada 28.novembr .

A.Gendele

Sēdes protokolēt ja
Domes sēdes protokols parakst ts 2014.gada 28.novembr .

I.Vonda

