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
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2014.gada 10.jūlij

Ludz

Protokols Nr.11

Sēde sasaukta plkst. 16.00
Sēdi atkl j plkst. 16.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdēt ja Alīna Gendele
Protokolē – administratīv s noda as person la speci liste In ra Strazda
Sēdē piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Olita
Bakl ne.
Sēdē nepiedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Voldem rs Diba ins – ģimenes apst k u dē , Jevgenija Kušča
– atrodas rpus Latvijas, Igors Lapšovs – darba pien kumu dē , Aivars Meikš ns atva in jum , Regīna Vorobjova – darbnespēja.
Sēdē kl tesošas personas:
Vilhelms Kušners, zemes ierīcības inženieris; Līga Mežule, pašvaldības izpilddirektora p.i.,
finanšu un gr matvedības noda as vadīt ja; Vladimirs Vasi evskis, datortīkla administrators;
Kristīne Nikolajeva, juridisk s noda as vadīt ja; Inese Kamzole – administratīv s noda as
vadīt ja; Aivars Strazds – vides inženieris; Anastasija ukša - finanšu un gr matvedības
noda as vadīt jas vietniece budžeta jaut jumos; Tatjana Binovska – juriskonsulte.
Sēdes vadīt ja A.Gendele pied v balsot par domes sēdes darba k rtību. Sēdes darba
k rtīb ir 13 jaut jumi.
Atkl ti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes darba k rtība
apstiprin ta.

Darba k rt ba:
1. Par zemes vien bas atdal šanu un pašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
pašumam.
2. Par zemes vien bas atz šanu par piekr tošu Ludzas novada pašvald bai.
3.

Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedziņu
bezstr da k rt b .

4. Par rūpniecisk s zvejas ties bu izmantošanu 2014.gad pašpat riņa zvejai Mazais

Zurzu ezer .

5. Par pilnvarojumu parakst t sadarb bas l gumu ar Daugavpils Celtnieku
profesion lo vidusskolu.
6. Par pilnvarojumu parakst t sadarb bas l gumu ar Latvijas Universit ti un SIA
„Ludzas medic nas centrs”.
7. Par sabiedr bas ar ierobežotu atbild bu „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”
pamatkapit la palielin šanu.
8. Par groz jumu Ludzas novada pašvald bas 2014.gada 27.marta l mum „Par
Ludzas novada pašvald bas iest des „Ludzas novada būvvalde” izveidošanu”
(prot.Nr.4 38.§).
9. Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas iest des „Ludzas novada būvvalde”
nolikum .
10. Par groz jumu Ludzas novada domes 27.03.2014. s des l mum „Par Ludzas
novada būvvaldes vad t ja amatalgas noteikšanu” (protokols Nr.4, 39.§).
11. Par groz jumiem Ludzas novada domes 2013.gada 28.novembra s des l mum
(protokols Nr.25, 60.§) „Par maksas pakalpojumiem Ludzas Novadp tniec bas
muzej ”
12. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Groz jumi Ludzas novada domes 2014.gada
23,janv ra saistošos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada pašvald bas budžetu
2014.gadam”” apstiprin šanu.
13. Par A.Gendeles komand jumu uz Krievijas Feder ciju.

1.§
Par zemes vien bas atdal šanu un pašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam pašumam
(V.Kušners)
1.
Izskatot L. K., dzīvo (adrese), 27.06.2014.g. iesniegumu, reģ. 27.06.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/1959, par zemes vienības platīb 4,0 ha ar kadastra apzīmējumu 6858 010 0178
atdalīšanu no nekust m īpašuma ar kadastra numuru 6858 010 0108 „Vēlaine”, Isnaudas
pag., Ludzas nov. un piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu nekustamam īpašumam, kura sast v
atdalīt zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6858 010 0178, „Purvkalns”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

1. Piekrist, ka L. K., personas kods XXX, atdala zemes vienību 4,0 ha platīb ar
kadastra apzīmējumu 6858 010 0178 no nekust m īpašuma ar kadastra numuru 6858 010
0108 „Vēlaine”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītam nekustamam īpašumam, kura sast v atdalīt zemes vienība platīb 4,0
ha ar kadastra apzīmējumu 6858 010 0178 , piešķirt īpašuma nosaukumu „Purvkalns”,
Isnaudas pag., Ludzas nov..
2.
Izskatot R. U., dzīvo (adrese), 04.07.2014.g. iesniegumu, reģ. 04.07.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/2025, par zemes vienības platīb 3,2 ha ar kadastra apzīmējumu 6858 001 0077
atdalīšanu no nekust m īpašuma ar kadastra numuru 6858 002 0230 „Saulgrieži”, Isnaudas
pag., Ludzas nov. un piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu nekustamam īpašumam, kura sast v
atdalīt zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6858 001 0077, „ cīši”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

1. Piekrist, ka R. U., personas kods XXX, atdala zemes vienību 3,2 ha platīb ar
kadastra apzīmējumu 6858 001 0077 no nekust m īpašuma ar kadastra numuru 6858 002
0230 „Saulgrieži”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītam nekustamam īpašumam, kura sast v atdalīt zemes vienība platīb 3,2
ha ar kadastra apzīmējumu 6858 001 0077 , piešķirt īpašuma nosaukumu „Lācīši”, Isnaudas
pag., Ludzas nov..
3.
Izskatot K. S. un T. S., dzīvo (adrese), 08.07.2014.g. iesniegumu, reģ. 08.07.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/2046, par zemes vienības platīb 8,0 ha ar kadastra apzīmējumu 6892 001 0014
atdalīšanu no nekust m īpašuma ar kadastra numuru 6892 001 0013 „Kli geri”, Rundēnu
pag., Ludzas nov. un piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu nekustamam īpašumam, kura sast v
atdalīt zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6892 001 0014, „Pirmie Kli geri”, Rundēnu
pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Edgars Mekšs, Eleonora

Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

1. Piekrist, ka K. S., personas kods XXX un T. S., personas kods XXX, atdala zemes
vienību 8,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 001 0014 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6892 001 0013 „Kliņgeri”, Rundēnu pag., Ludzas nov..
2. Atdalītam nekustamam īpašumam, kura sast v atdalīt zemes vienība platīb 8,0
ha ar kadastra apzīmējumu 6892 001 0014 , piešķirt īpašuma nosaukumu „Pirmie Kliņgeri”,
Rundēnu pag., Ludzas nov..
4.
Izskatot A. M., dzīvo (adrese), pilnvarot s personas I. M. (pamats Latgales
apgabaltiesas Zvērin t not ra 09.07.2014. pilnvara Nr.1772), 09.07.2014.g. iesniegumu, reģ.
09.07.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/2053, par zemes vienības platīb 7,2 ha ar kadastra apzīmējumu
6860 009 0068 atdalīšanu no nekust m īpašuma ar kadastra numuru 6860 001 0411
„Masa ski”, Istras pag., Ludzas nov. un piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu nekustamam
īpašumam, kura sast v atdalīt zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0068,
„Jaunie Masa ski”, Istras pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

1. Piekrist, ka A. M., personas kods XXX, atdala zemes vienību 7,2 ha platīb ar
kadastra apzīmējumu 6860 009 0068 no nekust m īpašuma ar kadastra numuru 6860 001
0411 „Masaļski”, Istras pag., Ludzas nov..
2. Atdalītam nekustamam īpašumam, kura sast v atdalīt zemes vienība platīb 7,2
ha ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0068 , piešķirt īpašuma nosaukumu „Jaunie Masaļski”,
Istras pag., Ludzas nov..

2.§
Par zemes vien bas atz šanu par piekr tošu Ludzas novada pašvald bai
(V.Kušners)
Ludzas novada dome 2014.gada 18.j nij sa ēmusi Valsts zemes dienesta (turpm k –
VZD) Latgales reģion l s noda as 2014.gada 18.j nija vēstuli Nr.2-04/511 „Par rezerves
zemes fonda zemes vienīb m”, kur l gts izvērtēt no Nekustam īpašuma valsts kadastra
inform cijas sistēmas iek auto inform ciju par rezerves zemes fond esošo zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6858 003 0149 Isnaudas pag., Ludzas nov. un pie emt attiecīgu
lēmumu un iesniegt to VZD Latgales reģion l s noda as Rēzeknes biroj .
Izskatot VZD Latgales reģion l s noda as 2014.gada 18.j nija vēstuli Nr. 2-04/511
„Par rezerves zemes fonda zemes vienīb m” un Ludzas novada pašvaldības rīcīb esošo
inform ciju un dokumentus, Ludzas novada dome, konstatēja un secin ja, ka saska ar
vēstulē nor dīto inform ciju par zemes vienību 0,018 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858
003 0149 Nekustam īpašuma valsts kadastra inform cijas sistēm reģistrēta ar statusu –
Rezerves zemes fonds.
Sakar ar to, ka zemes vienībai 0,018 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 003
0149 Isnaudas pag., Ludzas nov., kas atbilst k pagasta ce š, nav bijis pie emts lēmums, līdz
ar to ir nepieciešams pie emt lēmumu par piekritību Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„K rtība, k d nosaka valstij un pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un
piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fond ieskaitīt zemes vienība ir valstij
vai pašvaldībai piederoš vai piekrītoš zeme un t nepieciešama valsts vai pašvaldības
funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pie emt lēmumu par zemes piederību vai
piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai
piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai
attiecīg s ministrijas sniegto inform ciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē
kadastra inform cijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēk , līdz tiek pie emts un st jas
spēk likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvaldīb m autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un
sanit ro tīrību (ielu, ce u laukumu b vniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un
citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un za o zonu
ierīkošana un uzturēšana; atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretpl du pas kumi;
kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta ceturt da a nosaka, ka uz pašvaldības v rda
zemesgr mat s var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvalkdības budžeta līdzek iem ir
izb vētas ielas, ja t s ir pašvaldības valdījum .
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s da as 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.j lij nav konstatēta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja vietēj s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapb vēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (b vju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Isnaudas pagasta teritorijas pl nojumu 2013.2024.gadam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „K rtība, k d nosaka valstij un pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura
turpm k izmantojama zemes reformas pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un
piekrītošo zemi” 13.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta
2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta ceturt da u un 41.panta otr s da as 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,018 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 003 0149
Isnaudas pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai
2. L gt VZD Latgales reģion l s noda as Rēzeknes biroju atst t Ludzas novada ukšu
pagasta Nekust m īpašuma valsts kadastra inform ciju sistēm zemes vienību k atsevišķu
nekust mo īpašumu.
3. Saska ar Administratīv procesa likuma 70.panta pirmo un otro da u, 76.panta
otro da u šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas
(pazi ošanas dienas) apstrīdēt Administratīv s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam .

3.§

Par nekustam

pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedziņu
bezstr da k rt b
(T.Binovska)

emot vēr , ka D. L., personas kods XXX, dzīvo: (adrese), nav savlaicīgi veikusi
aprēķin tos nekustam īpašuma nodok a maks jumus par īpašumu „Gailīši”, Gagari, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr.6858 008 0008, Ludzas novada dome ir uzs kusi
nokavēto nodok u maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam īpašuma nodok a un
nokavējuma naudas maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb .
27.02.2014. Ludzas novada dome pie ēma lēmumu „Par nekustam īpašuma nodok a
par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb (protokols Nr.3, 26.§. 1.p.). Saska
ar šo lēmumu Ludzas novada dome nolēma piedzīt no L. D. bezstrīda k rtīb par du par
nekust mo īpašumu ”Gailiši”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kadastra apzīmējums 6858
008 0008, EUR 69,06 (par zemi - EUR 62,02, par ēk m – EUR7,04). Nekustamais īpašums
sast v no zemesgabala 2,5 ha. Uz zemes gabala atrodas namīpašums, kas sast v no vienas
dzīvojam s ēkas un seš m saimniecības ēk m.
Lēmums tika izs tīts L. D. un 2014.gada 3.mart ar numuru 3.1.1.7.2./308 tika izs tīts
Latgales apgabaltiesas iecirk a Nr.16 ZTI Anitai Kalninai. Līdz šim laikam par ds netika
apmaks ts.
2014.gada 17.j nij Latgales apgabaltiesas iecirk a Nr.16 ZTI Anita Kalni a Latvijas
Republikas ofici laj izdevum „Latvijas Vēstnesis” pazi oja, ka 2014.gada 21.j lij plkst.
12:30 Bērzpils iela 2, 2.st v , Balvos, notiks otr izsole, kur tiks p rdots piederošais L. D.
nekustamais īpašums „Gailīši”.
Pamatojoties uz minēto inform ciju, 2014.gada 17.j nij Ludzas novada pašvaldība
izs tīja L. D. brīdin jumu Nr. 3.1.1.8.2/815 par st voklī uz 2014.gada 17.j niju ar
priekšlikumu labpr tīgi samaks t Ludzas novada pašvaldības budžetam par du par nekustamo
īpašumu „Gailīši” 79,34 EUR apmēr (par zemi: pamatpar ds EUR 58,90, nokavējuma nauda
EUR 12,41; par ēk m: pamatpar ds EUR 6,61, nokavējuma nauda EUR 1,42).
Brīdin jums st j s spēk 2014.gada 25.j nij . Tomēr, arī pēc brīdin juma nos tīšanas,
L. D. nav samaks jusi nekustam īpašuma nodokli un nokavējuma naudu.
Likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj da ir noteikts, ka
nekustam īpašuma nodok a maks t js saska ar šo likumu ir atbildīgs par nodok a pilnīgu
nomaks šanu noteiktaj laik .
Šī likuma 9.panta otr da a paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda
naudu vai nokavējuma naudu saska ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda k rtīb
atbilstoši likumam “Par nodok iem un nodev m” un Administratīv procesa likum
noteiktajai administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
L. D. par ds Ludzas novada pašvaldības budžetam par nekustam īpašuma nodokli
Gailīši, kadastra Nr. 6858 008 0008, uz izsoles dienu sast da EUR 80,45 (par zemi –EUR
72,33, par k m –EUR 8,12).
Saska
ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 18.panta
11.punktu, nodok u administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos
nodok us un nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma
65.panta 1.da as izpratnē lēmums par nekustam īpašuma nodok a par da piedzi u uzskait ms
par oblig to administratīvo aktu.
emot vēr iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
nekustam īpašuma nodokli” 2.panta pirmo da u, 6.panta trešo da u, 9.panta pirmo un otro
da u, likuma „Par nodok iem un nodev m” 26.panta pirmo da u, 18.panta 11.punktu, 29.panta
otro da u, Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 358.panta otro da u, 360.panta
pirmo da u, likuma „Par pašvaldīb m” 47.panta pirmo da u, 28.04.2014. Latgales
apgabaltiesas zvērin ta tiesu izpildīt ja Anita Kalni as pazi ojumu par nekustam īpašuma
izsoli, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Piedzīt no L. D., personas kods XXX, deklarēt dzīvesvieta: (adrese), papildus
bezstrīda k rtīb nekustam īpašuma nodok a par du par nekustamo īpašumu Gailīši,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads, ar kadastra Nr.6858 008 0008, EUR 11,39 (par
zemi- EUR 10,31, par k m – EUR 1,08), piedzi u vēršot uz par dnieka naudas
līdzek iem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka
ien kumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m
person m, t s p rdodot un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atzīstot, ka lēmums
adres tam pazi ots septītaj dien pēc t nodošanas past , ir tiesības iesniegt s dzību
Administratīv s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbrīvošanas alej 88,
LV- 4601). S dzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
4.§
Par rūpniecisk s zvejas ties bu izmantošanu 2014.gad pašpat riņa zvejai
Mazais Zurzu ezer
(A.Strazds)
Ludzas novada dome ir izskatījusi 2014.gada 17.j nija A. B., p.k. XXX, dzīvojoša
(adrese), un J. Š., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), pazi ojumu (Ludzas novada pašvaldīb
reģistrēts 25.06.2014. ar Nr. 3.1.1.11.2/1926) par r pniecisk s pašpatēri a zvejas tiesību
izmantošanu zvejai Mazais Zurzu ezer .
Mazais Zurzu ezers ir priv tais ezers.
15.12.1998. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu priv tajos de os” 6.punkts nosaka, ka izmantojot zvejas tiesības priv tajos
de os, j ievēro normatīvie akti, kuri nosaka r pniecisk s zvejas k rtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par denstilpju un
r pniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 13.punkts nosaka,
ka r pniecisk s zvejas tiesības publiskajos de os (arī j ras piekrastē) un citos iekšējos
de os, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģēt s valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznom vietēj pašvaldība.
15.12.1998. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu priv tajos de os” 11.punkts nosaka, ka priv taj īpašum esošaj s publisko
ezeru da s attiecīg pašvaldība rezervē priv to de u īpašniekam (īpašniekiem) zvejas limitu,
kas ir proporcion ls attiecīg īpašnieka priv taj īpašum esošajai ezera da ai.
15.12.1998. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu priv tajos de os” 10.punkts nosaka, ka priv tajos de os, kuros zvejas tiesības
nepieder valstij un kuru krastiem pilnīb piek aujas tikai viena zemes īpašnieka zemes
īpašumi, viss attiecīgajiem de iem noteiktais r pniecisk s zvejas rīku veida, to skaita vai
nozvejas limits tiek iedalīts attiecīgo priv to de u un zvejas tiesību īpašniekam.
Šo noteikumu 16.punkt paredzēts, ka priv to de u īpašniekam, kuram pieder zvejas
tiesības un kurš vēlas nodarboties ar r pniecisko zveju, j iesniedz attiecīgaj pašvaldīb
pazi ojums par pl noto darbību vai īpašnieku savstarpēj vienošan s par zvejas limitu sadali
kopīpašum esošajos priv tajos de os.
Mazais Zurzu ezer zvejas tiesību limiti starp ezera īpašniekiem ir sadalīti, un A. B.,
p.k. XXX, pieder 25 m zvejas tīklu limitu.
2014.gada 17.j nija pazi ojum (Ludzas novada pašvaldīb reģistrēts 25.06.2014. ar
Nr. 3.1.1.11.2/1926) A. B., p.k. XXX, nodod zvejas tiesības un J. Š., p.k. XXX, pie em zvejas
tiesības zvejai Mazais Zurzu ezer ar 25 m garu tīklu.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par denstilpju un
r pniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 2.pielikums nosaka
pamatmaksu par r pniecisk s zvejas tiesību izmantošanu.

emot vēr iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta
pirm s da as 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto da u, 6.panta pirm s da as
3.punktu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par denstilpju un
r pniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 32. punktu,
30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par r pniecisk s zvejas
limitiem un to izmantošanas k rtību iekšējos de os” 3.1., 3.8., 4.2.apakšpunktu, 15.12.1998.
LR Ministru kabineta noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu
priv tajos de os” 10.punktu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t J. Š., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), pašpatēri a zvejai Mazais Zurzu
ezer zvejas tīklu limitu 2014.gadam – vienam zivju tīklam 25 (divdesmit pieci) metru
garum .
2. Noteikt r pniecisk s zvejas tiesību izmantošanas maksu 2014.gad EUR 14.25
(četrpadsmit eiro un 25 centi). Zvejas tīklu limita izmantošanas maksas samaksu veikt līdz
2014.gada 30.augustam.
3. Lēmumu var p rs dzēt viena mēneša laik no t spēk st šan s brīža
Administratīv s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
5.§
Par pilnvarojumu parakst t sadarb bas l gumu
ar Daugavpils Celtnieku profesion lo vidusskolu
(K.Nikolajeva)
Lai paplašin tu Ludzas novad realizējamo profesion lo izglītības programmu kl stu,
ir pan kta vienošan s parakstīt sadarbības līgumu starp Ludzas novada pašvaldību un
Daugavpils Celtnieku profesion lo vidusskolu par sekojošu izglītības programmu realiz ciju:
1. izglītības programma „B vdarbi” (kods 35b 582 01), ieg stam kvalifik cija
„Apdares darbu tehniķis”;
2. izglītības programma „B vdarbi” (kods 32 582 01), ieg stam kvalifik cija
„Kr š u podnieks”;
3. izglītības programma „B vdarbi” (kods 32 582 01), ieg stam kvalifik cija
„Apdares darbu str dnieks”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as 27.punktu un Ludzas
novada domes 2014.gada 27.febru ra saistošo noteikumu Nr.6 „Ludzas novada pašvaldības
nolikums” 105.punktu, kas nosaka, ka „starptautiskos sadarbības līgumus paraksta domes
priekšsēdēt js vai priekšsēdēt ja vietnieki (laik , kad pilda domes priekšsēdēt ja pien kumus),
pamatojoties uz domes lēmumu”, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdēt ju Alīnu Gendeli parakstīt sadarbības
līgumu ar Daugavpils Celtnieku profesion lo vidusskolu.
6.§
Par pilnvarojumu parakst t sadarb bas l gumu
ar Latvijas Universit ti un SIA „Ludzas medic nas centrs”
(K.Nikolajeva)

Lai piedalītos pētījuma ,,Daudzcentru randomizēts pētījums ku ģa vēža izraisītas
mirstības samazin šanai, veicot H.pylori eradik ciju un nosakot pepsinogēnu līmeni”
realizēšan Ludzas novada pašvaldības teritorij , ir pan kta vienošan s parakstīt trīspusēju
sadarbības līgumu starp Ludzas novada pašvaldību, Latvijas Universit ti un SIA „Ludzas
medicīnas centrs”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as 27.punktu un Ludzas
novada domes 2014.gada 27.febru ra saistošo noteikumu Nr.6 „Ludzas novada pašvaldības
nolikums” 105.punktu, kas nosaka, ka „starptautiskos sadarbības līgumus paraksta domes
priekšsēdēt js vai priekšsēdēt ja vietnieki (laik , kad pilda domes priekšsēdēt ja pien kumus),
pamatojoties uz domes lēmumu”, atklāti balsojot: PAR – 9 (Andrejs Andrejevs, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, nebalso - Juris Atstupens, Ludzas
novada dome nolemj:

Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdēt ju Alīnu Gendeli parakstīt trīspusēju
sadarbības līgumu ar Latvijas Universit ti un SIA „Ludzas medicīnas centrs”.

7.§
Par sabiedr bu ar ierobežotu atbild bu „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”
pamatkapit la palielin šanu
(K.Nikolajeva)
2014.gada
9.j lij
sabiedrība
ar
ierobežotu
atbildību
„LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS”, reģ. nr. 42403015020, juridisk adrese: Kr.Barona 49, Ludz ,
Ludzas novads, iesniedza Ludzas novada pašvaldībai vēstuli nr. 1.9/461 (pašvaldīb reģ. ar nr.
3.1.1.8.1/601) ar l gumu veikt naudas līdzek u ieguldījumus sabiedrības pamatkapit l
projekta „Siltumapg des sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsēt ” (projekta Nr.L-PCS-130070) realiz cijai EUR 191 028,00 apmēr un projekta „ denssaimniecības attīstība Ludz ”
realiz cijai EUR 62 500,00 apmēr .
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapit la da m un kapit lsabiedrīb m” 43.panta
pirm da a nosaka, ka sabiedrības pamatkapit lu var palielin t dalībniekiem izdarot
ieguldījumus sabiedrības pamatkapit l un pretī sa emot attiecīgu jaunu da u skaitu, likuma
42.pants nosaka, ka pamatkapit lu drīkst palielin t vai samazin t, tikai pamatojoties uz
dalībnieku sapulces lēmumu, kur iek auti pamatkapit la palielin šanas vai samazin šanas
noteikumi.
Pamatojoties uz augst kminēto, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

1. Projekta „Siltumapg des sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsēt ” realiz cijai
Ludzas novada pašvaldībai palielin t sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” pamatkapit lu izdarot naudas līdzek u ieguldījumu EUR 191 028,00
(viens simts devi desmit viens t kstotis divdesmit asto i euro 00 centi) apmēr sabiedrības
„LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” pamatkapit l un pretī sa emot attiecīgu jaunu da u
skaitu.
2. Projekta „ denssaimniecības attīstība Ludz ” realiz cijai Ludzas novada
pašvaldībai palielin t sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”
pamatkapit lu izdarot naudas līdzek u ieguldījumu EUR 62 500,00 (sešdesmit divi t kstoši

pieci simti
euro 00 centi) apmēr sabiedrības „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”
pamatkapit l un pretī sa emot attiecīgu jaunu da u skaitu.
3. Kapit la da u turēt ja p rst vim sasaukt dalībnieku sapulci un pie emt lēmumu par
sabiedrības pamatkapit la palielin šanu.
4. Uzdot pašvaldības sekret rei In rai Vondai piecu dienu laik pēc domes sēdes
protokola parakstīšanas SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” rakstveid nos tīt domes
lēmumu.

8.§
Par groz jumu Ludzas novada pašvald bas 2014.gada 27.marta l mum „Par Ludzas
novada pašvald bas iest des „Ludzas novada būvvalde” izveidošanu” (prot.Nr.4 38.§)
(L.Mežule)
Saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as 27.punktu un 2004.gada
13.aprī a LR Ministru kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par b vju pie emšanu
ekspluat cij ” 9.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

Veikt grozījumu Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 27.marta lēmuma „Par Ludzas
novada pašvaldības iest des „Ludzas novada b vvalde” izveidošanu” (prot.Nr.4 38.§) tekst
un aizst t v rdus „iest des „Ludzas novada b vvalde” vadīt js” ar v rdiem „iest des „Ludzas
novada b vvalde” vadīt js- arhitekts” (attiecīg locījum ).
1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.

9.§
Par groz jumu Ludzas novada pašvald bas iest des „Ludzas novada būvvalde”
nolikum
(L.Mežule)
Saska
ar Valsts p rvaldes iek rtas likuma 73.panta pirm s da as 1.punktu un
2004.gada 13.aprī a LR Ministru kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par b vju
pie emšanu ekspluat cij ” 9.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

1. Veikt grozījumu Ludzas novada pašvaldības iest des „Ludzas novada b vvalde”
nolikum (apstiprin ts ar Ludzas novada domes 2014.gada 27.marta lēmumu „Par
Ludzas novada pašvaldības iest des „Ludzas novada b vvalde” izveidošanu”
(prot.Nr.4 38.§) un aizst t nolikuma tekst v rdus „b vvaldes vadīt js” ar v rdiem
„b vvaldes vadīt js- arhitekts” (attiecīg locījum ).
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.

10.§
Par groz jumu Ludzas novada domes 27.03.2014. s des l mum „Par Ludzas novada
būvvaldes vad t ja amatalgas noteikšanu” (protokols Nr.4, 39§)
(L.Mežule)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s
da as 13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iest žu darbinieku darba
samaksas un soci lo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības
darba samaksas un soci lo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu,
atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 27.03.2014. sēdes lēmuma „Par Ludzas novada
b vvaldes vadīt ja amatalgas noteikšanu” (protokols Nr.4, 39.§) 1.punkt grozījumu un
aizst t v rdus „Ludzas novada b vvaldes vadīt ja” ar v rdiem „Ludzas novada b vvaldes
vadīt ja-arhitekta”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.

11. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2013.gada 28.novembra s des l mum
(protokols Nr.25, 60.§) „Par maksas pakalpojumiem Ludzas Novadp tniec bas muzej ”
(A. ukša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta 1.da as 14.punkta g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Izdarīt Ludzas novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmum (protokols Nr. 25,
60.§) „Par maksas pakalpojumiem Ludzas Novadpētniecības muzej ” grozījumu un papildin t
lēmuma ar 1.9.punktu š d redakcij :
„1.9. Radoš darbnīca “Smēde” - 1.00 EUR.”

12.§
Par saistošo noteikumu Nr. 18 ”Groz jumi Ludzas novada domes 2014.gada 23.janv ra
saistošos noteikumos Nr.1
„Par Ludzas novada pašvald bas budžetu 2014.gadam”” apstiprin šanu
(A. ukša)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21. panta pirm s da as
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Apstiprin t Ludzas novada domes Saistošos noteikumus Nr.__ „Grozījumi Ludzas
novada domes 2014.gada 23.janv ra saistošos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2014.gadam””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvajai noda ai Saistošos noteikumus Nr.18
„Grozījumi Ludzas novada domes 2014.gada 23.janv ra saistošos noteikumos Nr.1 „Par
Ludzas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” triju dienu laik rakstveid un
elektronisk veid nos tīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.

13.§
Par A.Gendeles komand jumu uz Krievijas Feder ciju
(I.Kamzole)
Pamatojoties uz Krievijas Feder cijas Pleskavas apgabala Sebežas rajona
administr cijas orgkomitejas iel gumu piedalīties Sebežas pilsētas 600 gadadienai veltītajos
svētku pas kumos, kas notiks 2014.gada 19.j lij , ievērojot Ministru kabineta 12.10.2010.
noteikumus Nr.969 „K rtība, k d atlīdzin mi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un
likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nebalso – Alīna Gendele, Ludzas novada dome nolemj:
1. Norīkot Ludzas novada domes priekšsēdēt ju Al nu Gendeli komandējum uz
Krievijas Feder cijas Pleskavas rajona Sebežas pilsētu 2014.gada19.j lij .
2. Komandējuma izdevumi tiks segti no Ludzas novada pašvaldības budžeta
līdzek iem.

Inform cijai.
Sakar ar Baltkrievijas Republikas Glubokoje pilsētas izpildkomitejas uzaicin jumu
un piedalīšanos 2014.gada 3.-5.j lij Glubokoje pilsētas 600 gadadienai veltītajos svētku
pas kumos, Ludzas novada domes priekšsēdēt ja A.Gendele sniedza izsme ošu p rskatu
domes deput tiem.

Sēdi slēdz plkst. 16.40
Sēdes vadīt ja
Domes rk rtas sēdes protokols parakstīts 2014.gada 11.j lij

A.Gendele

Sēdi protokolēja
Domes rk rtas sēdes protokols parakstīts 2014.gada 11.j lij

I.Strazda

