LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

LUDZAS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2014.gada 14.oktobrī

Protokols Nr. 18

Sēde sasaukta plkst. 16.00
Sēdi atklāj plkst. 16.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas vietnieks Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena
Sēdē nepiedalās:
Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele – atvaļinājumā; Ludzas novada domes
deputāti: Andrejs Andrejevs – Rīgā; Juris Atstupens – Rīgā; Regīna Vorobjova – darba nespēja;
Igors Lapšovs – aizņemts pamatdarbā; Jānis Ivulāns – atrodas ārpus Latvijas

Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: zemes ierīcības inženieris Vilhelms Kušners; zemes lietu
speciālists Anatolijs Trizna; nodokļu ekonomiste Vija Laizāne; datortīkla administrators Vladimirs
Vasiļevskis; pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs; RISEBA sabiedrisko attiecību 4.kursa
studente, praktikante Ludzas novada pašvaldībā Alīna Fjodorova
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena),
PRET – nav, ATTURAS – nav, domes ārkārtas sēdes darba kārtība apstiprināta.
Darba kārtība:
1. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
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2. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām ēkām.
3. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
4. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai.
5. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
6. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām.
7. Par zemes platību un robežu noteikšanu, kā arī lietošanas tiesību dokumentu un
apgrūtinājumu apstiprināšanu.
8. Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu.
9. Par saistošo noteikumu Nr.21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ludzas
novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
10. Par kustamās mantas – traktora piekabes 1PTU-4.0, valsts reģistrācijas Nr.P9274LZ
trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.

1.§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
V.Kušners
1.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitane,
Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6888 001 0098, kura sastāvā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0098, īpašuma nosaukumu „Dzirdzēni”, Pureņu pag.,
Ludzas nov..
2.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitane,
Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6850 003 0119, kura sastāvā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0119, īpašuma nosaukumu „Dzegas”, Cirmas pag.,
Ludzas nov..
2.§
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām ēkām
V.Kušners
1.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitane, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, piekrītošai
zemes vienībai 0,78 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0119 (īpašuma kadastra numurs
6850 003 0119) un uz tās esošai dzīvojamai mājai adresi „Dzegas”, Tutāni, Cirmas pag,. Ludzas
nov..
2.
Izskatot L. P., dzīvo (adrese) un J. T. , dzīvo (adrese) pilnvarotās personas V. Č. (pamats
Rīgas apgabaltiesas Zvērinātā notāra 19.04.2013. pilnvarojuma akts ar Nr.1417), 30.09.2014.
iesniegumu, reģ. 30.09.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/2935, par adreses piešķiršanu vasaras mājai
„Ezermalas”, Tutāni, Cirmas pag., Ludzas nov., kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6850 003 0052.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Lolita Greitane, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Piešķirt L. P., personas kods XXX, un J. T., personas kods XXX, piederošai vasaras
mājai adresi „Ezermalas”, Tutāni, Cirmas pag., Ludzas nov., kas atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6850 003 0052.
3.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Lolita Greitane, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0092 un ar to funkcionāli
saistītai ēkai ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0092 001 adresi „Istalsna”, Istalsna, Isnaudas
pag., Ludzas nov.
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0118 un ar to funkcionāli
saistītai ēkai ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0118 001 adresi „Ceļtekas”, Gaveiki, Ņukšu pag.,
Ludzas nov.
3.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
V.Kušners
Izskatot J. P., dzīvo (adrese) 01.10.2014. iesniegumu, reģ. 01.10.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/2939, par zemes vienības platībā 17,1 ha ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0189
atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6880 001 0097 „Viduči”, Pureņu pag.,
Ludzas nov. un piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura
sastāvā atdalītā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0189, „Jaunviduči”, Pureņu
pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Lolita Greitane, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka J. P., personas kods XXX, atdala zemes vienību 17,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6880 001 0189 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6880 001 0097
„Viduči”, Pureņu pag., Ludzas nov..
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2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 17,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6880 001 0189, piešķirt īpašuma nosaukumu „Jaunviduči”, Pureņu pag.,
Ludzas nov..

4.§
Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai
V.Kušners
1.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0320
„Otrie Gaveiki”, Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov. atrodas Veseru skolas ēka, kura ir Ludzas
novada pašvaldības bilancē, ir nepieciešams pieņemt lēmumu par zemes vienības piekritību
Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai
pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju
īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt 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 attiecīgās ministrijas
sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par rezerves
zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi” 13.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitane, Jevgenija Kušča,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Ludzas novada domes 2014.gada 27.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4.10.§)
3.punktu par zemes vienības 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0320 „Otrie
Gaveiki”, Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
2. Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Ņukšu pagasta pārvaldes 2011.gada
31.janvāra izziņas Nr.1-6/3, atzīt, ka zemes vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6880
003 0320 „Otrie Gaveiki”, Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
3. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju atstāt Ludzas novada Ņukšu
pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā zemes vienību kā atsevišķu
nekustāmo īpašumu.
4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (paziņošanas
dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
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2.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0118
„Ceļtekas”, Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov. atrodas bibliotēkas ēka, kura ir Ludzas novada
pašvaldības bilancē, ir nepieciešams pieņemt lēmumu par zemes vienības piekritību Ludzas
novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai
pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju
īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt 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 attiecīgās ministrijas
sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par rezerves
zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi” 13.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitane, Jevgenija Kušča,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Ludzas novada domes 2014.gada 27.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4.10.§)
2.punktu par zemes vienības 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0118 „Ceļtekas”,
Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
2. Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 2013.gada 23.septembra izziņas
Nr.3.1.1.13/913, atzīt, ka zemes vienība 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0118
„Ceļtekas”, Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
3. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju atstāt Ludzas novada Ņukšu
pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā zemes vienību kā atsevišķu
nekustāmo īpašumu.
4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (paziņošanas
dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
3.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības 1238 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 004
0398 Stroda ielā 3, Ludza, Ludzas nov. atrodas dzīvojamā māja, pamatojoties uz Latgales
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2014.gada 22.septembra spriedumu Nr.C03032514, ir
nepieciešams pieņemt lēmumu par zemes vienības piekritību Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 9 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitane, Jevgenija Kušča, Aivars
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Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2014.gada
22.septembra spriedumu Nr.C03032514, atzīt, ka zemes vienība 1238 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6801 004 0398 Stroda ielā 3, Ludza, Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju atstāt Ludzas novada Ludzas
pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā zemes vienību kā atsevišķu
nekustāmo īpašumu.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (paziņošanas
dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
4.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības 0,78 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0119
„Dzeguzītes”, Tutāni, Cirmas pag., Ludzas nov. atrodas dzīvojamā māja, kura ir Ludzas novada
pašvaldības bilancē, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 26.maija
rīkojumu Nr.364, ir nepieciešams pieņemt lēmumu par zemes vienības piekritību Ludzas novada
pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 9 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitane, Jevgenija Kušča, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 30.septembra izziņas
Nr.3.1.1.13/688, atzīt, ka zemes vienība 0,78 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0119
„Dzegas”, Tutāni, Cirmas pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju atstāt Ludzas novada Cirmas
pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā zemes vienību kā atsevišķu
nekustāmo īpašumu.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (paziņošanas
dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
5.
Valsts zemes dienestam ievadot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 002 0023
Tālavijas ielā 128A, Ludza, Ludzas nov. zemes robežu plānu Ludzas novada Ludzas pilsētas
kadastra kartē, izveidojās jauna zemes vienība ar platību 560 kv.m (kadastra apzīmējums 6801
002 0311), kurai ir nepieciešams pieņemt lēmumu par zemes vienības piekritību, zemes
lietošanas mērķa un adreses piešķiršanu.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai
pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju
īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt 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 attiecīgās ministrijas
sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
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sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par rezerves
zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos
paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā
zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punkts nosaka, zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura
1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi
saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes
īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja: tā ir zemes starpgabals
atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības
dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, izņemot šā likuma 8.pantā minēto uz
valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāmo zemi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi” 13.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” trešās nodaļas 16.1.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 9
(Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitane, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 560 kv.m
platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 002 0311, īpašuma nosaukumu Tālavijas iela 130A, Ludza,
Ludzas nov..
2. Piešķirt zemes vienībai 560 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 002 0311, adresi
Tālavijas iela 130A, Ludza, Ludzas nov..
3. Atzīt, ka zemes vienība 560 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 002 0311
Tālavijas ielā 130A, Ludza, Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
4. Piešķirt zemes vienībai 560 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 002 0311 zemes
lietošanas mērķi ar kodu 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve.
5. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju atstāt Ludzas novada Cirmas
pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā zemes vienību kā atsevišķu
nekustāmo īpašumu.
6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (paziņošanas
dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
5.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
V.Kušners
Izskatot R. R., dzīvo (adrese), 06.10.2014. iesniegumu, reģ. 06.10.2014. ar
Nr.31.1.1.11.2/2963, par zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes vienību 0,8 ha platībā ar

8
kadastra apzīmējumiem 6858 006 0111 Isnaudas pag., Ludzas nov., kura ir ieskaitīta rezerves
zemes fondā.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz
to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu
juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi
normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro
vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes
pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju pārvaldību
(koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka pārvaldību nodrošina pašvaldības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvais
procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa
noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu un Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitane, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt R. R., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6858 006 0111 Isnaudas pag., Ludzas nov. ar 2014.gada 1.novembri bez apbūves
tiesībām uz diviem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar R. R., personas kods XXX, par zemes vienību 0,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0111 Isnaudas pag., Ludzas nov., termiņā no 2014.gada
1.novembra līdz 2016.gada 31.oktobrim.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām
V.Kušners
Izskatot S. B., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 22.09.2014. iesniegumu, reģ.
22.09.2014. reģ. ar Nr.3.1.1.11.2/2870, par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 4,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 003 0043 un zemes vienībai 4,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6858 003 0044 „Aizandži”, Isnaudas pag., Ludzas nov. no koda 0801
(komercdarbības objektu apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība).
Sakarā ar to, ka zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6858 003 0043 un 6858 003
0044 pēc Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam, kas apstiprināts 2013.gada
31.janvārī Ludzas novada domes sēdē ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
un Grafiskā daļa” ar lēmumu (protokols Nr.3.1.§) ir mainīta plānotā (atļautā) zemes izmantošana
un līdz ar to ir nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
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17.4.punkts nosaka, ka zemes lietošanas mērķa maiņu ierosina: ja stājies spēkā detālplānojums un
neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai
(atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita
Greitane, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 003 0043
„Aizandži”, Isnaudas pag., Ludzas nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0801 (komercdarbības
objektu apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
2. Mainīt zemes vienībai 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 003 0044
„Aizandži”, Isnaudas pag., Ludzas nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0801 (komercdarbības
objektu apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).

7. §
Par zemes platību un robežu noteikšanu, kā arī lietošanas tiesību dokumentu un
apgrūtinājumu apstiprināšanu
V.Kušners
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 12.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7.3.§) „Par ēku
uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu” tika noteikts nepieciešamais zemes gabals
400 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0578, L. N., personas kods XXX, piederošās
dārza mājiņas jaunbūves uzturēšanai Ķiršu ielā 42, Ludza, Ludzas nov..
SIA „KVINTESENCE” (reģistrācijas Nr.42403023757) 2014.gada 18.jūnijā veica ēkas
Ķiršu ielā 42, Ludza, Ludzas nov. uzmērīšanu, kura atrodas uz zemes vienības platība 400 kv.m
ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0578 (īpašuma kadastra numurs 6801 001 0576).
Pamatojoties uz SIA „Kvintesence” sagatavotajiem zemes izmantošanas dokumentiem
(zemes vienība Ķiršu ielā 42, Ludza, Ludzas nov. plāns mērogā 1:500) un Ludzas novada
pašvaldības Ludzas pilsētas zemes komisijas 2014.gada 9.oktobra protokola Nr.10 lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitane, Jevgenija
Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt nepieciešamo zemes gabala 400 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 001
0578 Ķiršu ielā 42, Ludza, Ludzas nov., L. N., personas kods XXX, piederošās dārza mājiņas
jaunbūves uzturēšanai. Noteikt zemes lietošanas mērķi 0601 – individuālo dzīvojamo māju
apbūve).
2. Apstiprināt zemes vienības robežu plānu dārza mājiņas jaunbūves reģistrācijai platībā
400 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0578 Ķiršu ielā 42, Ludza, Ludzas nov..
3. Zemes vienībai Ķiršu ielā 42, Ludza, Ludzas nov. apgrūtinājumi nav noteikti.
4. Uz zemes vienību Ķiršu ielā 42, Ludza, Ludzas nov. bijušie īpašnieki vai viņu
mantinieki, kuriem piederēja zeme uz 1940.gada 21.jūliju nav pieteikušies un citu personu
pieprasījumi nav saņemti.
5. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 2.panta otrās daļas 2.punktu zemes vienība 400
kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0578 Ķiršu ielā 42, Ludza, Ludzas nov. ir
piekrītoša Latvijas valstij un ieskaitīta rezerves zemes fondā, jo vēl nav pieņemts Latvijas
Republikas Ministru kabineta rīkojums.
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6. Zemes lietotāja darbību ierobežo Ludzas novada teritoriālplānojums 2013.-2024.gadam
un Latvijas Republikas spēkā esošie likumdošanas akti.

8. §
Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu
A.Trizna
1.
Izskatot J. P., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2014.gada 25.septembra iesniegumu,
reģ. Ludzas novada pašvaldībā 2014.gada 25.septembrī ar Nr.3.1.1.11.2/2900, par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6878 006 0247 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
6878 005 0009 „Ceļmalas-II”, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitane, Jevgenija Kušča,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka J. P., personas kods XXX, atdala zemes vienību 13,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6878 006 0247 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6878 005 0009
„Ceļmalas-II”, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 13,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 006 0247,
Nirzas pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Upmalas”.
2.
Izskatot G. S., personas kods XXX, dzīvo (adrese) un J. S., personas kods XXX, dzīvo
(adrese), 2014.gada 8.oktobra iesniegumu, reģ. Ludzas novada pašvaldībā 2014.gada 8.oktobrī ar
Nr.3.1.1.11.2/2980, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0066 atdalīšanu no
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6860 001 0228 „Spitāni”, Istras pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitane, Jevgenija Kušča,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka G. S., personas kods XXX un J. S., personas kods XXX, atdala zemes
vienību 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0066 no nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 6860 001 0228 „Spitāni”, Istras pagasts, Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0066, Istras
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Selga”.

9.§
Par saistošo noteikumu Nr.21 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā’’ apstiprināšanu
V.Laizāne
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
3.punktu, 45.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9¹.punktu,
2.panta 8.¹ daļu, 9.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Lolita Greitane, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
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Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.21 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumu Nr.21
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā”
rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu
ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.21 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā” publicēt
Ludzas novada domes informatīvajā izdevumā „Ludzas Novada vēstis”, izlikt saistošos
noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā un ievietot tos Ludzas novada
pašvaldības mājas lapā www.ludzaspils.lv.
4. Uzdot Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu
izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
10.§
Par kustamās mantas – traktora piekabes 1PTU-4.0, valsts reģistrācijas
Nr.P9274LZ trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu
E.Mekšs
2014.gada 28.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par kustamās mantas –
traktora piekabes 1PTU-4.0, valsts reģistrācijas Nr.P9274LZ otrās izsoles rezultātu, protokola un
trešās izsoles noteikumu, sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 38.§).
2014.gada 30.septembrī tika rīkota kustamās mantas - traktora piekabes 1PTU-4.0,
Reģ. Nr.P9274LZ trešā izsole, kurā piedalījās viens pretendents. A. B. nosolot augstāko summu
EUR 270,00 (divi simti septiņdesmit euro 00 centi) ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā traktora
piekabi 1PTU-4.0, Reģ. Nr. P9274LZ.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 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”, savukārt likuma 30.panta
pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu –
nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
Pirkuma maksa 2014.gada 30.septembrī ir samaksāta pilnā apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu (Publiskas
personas mantas nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta
pirkuma līgumu) un Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2014.gada
30.septembrī organizētās izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitane, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTU-4.0, valsts
reģistrācijas Nr.P9274LZ, izsoles rezultātus un par izsoles uzvarētāju atzīt A. B. personas kods
XXX, (adrese), kuram ir tiesības iegūt īpašumā traktora piekabes 1PTU-4.0, valsts reģistrācijas
Nr.P9274LZ par pirkuma maksu EUR 270,00 (divi simti septiņdesmit euro 00 centi).
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2. Juridiskai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu ar A. B. par traktora piekabes 1PTU-4.0, valsts reģistrācijas Nr.P9274LZ iegādi
un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
11.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
E.Mekšs
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2014.gada 6.oktobra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Lolita Greitane, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Par profesionalitāti, ilggadēju, godprātīgu darbu Ludzas novada pašvaldībā apbalvot
ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu EUR 75,00 (septiņdesmit pieci eiro) A. T.,
personas kods XXX.

Sēdi slēdz plkst. 16.15.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2014.gada 14.oktobrī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2014.gada 14.oktobrī.

I.Vonda

