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
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2017.gada 25.maijā

Protokols Nr. 7

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena
Sēdē nepiedalās: Juris Atstupens – darba pienākumi; Regīna Vorobjova – mācību kursos
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; Svetlana
Rimša, sabiedrisko attiecību vadītāja; Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors
- SIA “Ludzas medicīnas centrs” galvenā grāmatvede Skaidrīte Pedāne
Atklāti balsojot: PAR –
Gendele, Lolita Greitāne,
Edgars Mekšs, Eleonora
ATTURAS – nav, domes

13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena), PRET – nav,
sēdes darba kārtība apstiprināta, darba kārtībā 34 jautājumi.

Sēdes vadītāja A.Gendele piedāvā iekļaut sēdes darba kārtībā 17 papildjautājumus:
1. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.___ „Par ielu tirdzniecību un tirgus
statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā” apstiprināšanu.
2. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.___
„Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par Ludzas novada
pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu.
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3. Par grozījumiem Ludzas novada domes 27.04.2017. sēdes lēmumā „Par ilgtermiņa
aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības investīciju projekta „Ludzas vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides modernizācija” īstenošanai” (protokols Nr.6, 25.§).
4. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai 18.Novembra ielā 16,
Ludzā, Ludzas novadā.
5. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai 18.Novembra ielā 25,
Ludzā, Ludzas novadā.
6. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai 18.Novembra ielā 27,
Ludzā, Ludzas novadā.
7. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Liepājas ielā 17A,
Ludzā, Ludzas novadā.
8. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Liepājas ielā
37, Ludzā, Ludzas novadā.
9. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Latgales ielā 242,
Ludzā, Ludzas novadā.
10. Par amatu savienošanas atļauju.
11. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
12. Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās
zemes platības noteikšanu.
13. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
14. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
16. Pārskats par Ludzas novada domes dzīvokļu komisijas darbu.
17. Par Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena), PRET – nav,
ATTURAS – nav, domes sēdes papildus darba kārtība apstiprināta.
Darba kārtība:
1. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
2. Par zemes vienību platību un robežu precizēšanu.
3. Par Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2003.gada 27.novembra sēdes lēmuma
“Par zemes lietošanas pāreju” (protokols Nr.12, 4.§) atcelšanu.
4. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
5. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
6. Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai.
7. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu.
8. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
9. Par atteikumu piešķirt zemi nomā.
10. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
11. Par nekustamā īpašuma “Ambulance”, Nirzas pagastā, Ludzas novadā piešķiršanu
nomā.
12. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa
zvejai 2017.gadam iedalīšanu.
13. Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas limitu
pašpatēriņa zvejai 2017.gadam.
14. Par debitoru parādu norakstīšanu.
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15. Par debitoru parādu dzēšanu.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
17. Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības maksas
apmaksu.
18. Par nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 45, Ludzā, nomas maksas atlaidi SIA “NIKAL”.
19. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Biržas ielā 1A,
Ludzā, Ludzas novadā.
20. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
21. Par izmaiņām Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā.
22. Par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāvā.
23. Par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas
sastāvā.
24. Par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā.
25. Par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvā.
26. Par izmaiņām Ludzas novada medību koordinācijas komisijas sastāvā.
27. Par nekustamā īpašuma “Bārbeles”, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles rezultātu,
protokola apstiprināšanu.
28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Liepājas ielā 37, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Liepājas ielā 19 G, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
30. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801
006 0033, 1028 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses Stacijas iela 80A, Ludza, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai.
31. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801
006 0249, 1471 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses Stacijas iela 84A, Ludza, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai.
32. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
33. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2, Tālavijas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
34. Informācija par SIA „Ludzas medicīnas centrs” 2016.gada pārskatu.
35. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un tirgus
statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā” apstiprināšanu.
36. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu
Nr.5 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par Ludzas
novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu.
37. Par grozījumiem Ludzas novada domes 27.04.2017. sēdes lēmumā „Par ilgtermiņa
aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības investīciju projekta „Ludzas vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides modernizācija” īstenošanai” (protokols Nr.6, 25.§).
38. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai 18.Novembra ielā 16,
Ludzā, Ludzas novadā.
39. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai 18.Novembra ielā 25,
Ludzā, Ludzas novadā.
40. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai 18.Novembra ielā 27,
Ludzā, Ludzas novadā.
41. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Liepājas ielā 17A,
Ludzā, Ludzas novadā.
42. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Liepājas ielā
37, Ludzā, Ludzas novadā.
43. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Latgales ielā 242,
Ludzā, Ludzas novadā.
44. Par amatu savienošanas atļauju.
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45. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
46. Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās
zemes platības noteikšanu.
47. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
48. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
49. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
50. Pārskats par Ludzas novada domes dzīvokļu komisijas darbu.
51. Par Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

1.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot I. K., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2017.gada 12.maija iesniegumu, kas
reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 12.maijā ar Nr.3.1.1.11.2/751, tika konstatēts, ka
I. K. lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68500030046 no sev piederošā
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500030040 „Rītausma”, Cirmas pagastā, Ludzas
novadā un atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Saulrieti”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu un Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka I. K., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68500030040 un nosaukumu „Rītausma”, Cirmas pag., Ludzas nov., atdala zemes vienību 1,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030046.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500030046, Cirmas pag., Ludzas
nov. izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Saulrieti”.
2.§
Par zemes vienību platību un robežu precizēšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Ar Ludzas pilsētas zemes komisijas 1993.gada 18.augusta lēmumu Nr.218 „Par zemes
piešķiršanu lietošanā un īpašuma tiesību atzīšanu” A. L. L. tika atzītas īpašuma tiesības uz
mantojamo zemi un piešķirta lietošanā 694 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010060477
Stacijas ielā 91A, Ludzas pilsētā.
Sakarā ar to, ka zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68010060477 un 68010060391
ir pieļauta kļūda projektēšanā, ir nepieciešams izmainīt robežas un konfigurāciju zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 68010060477 un precizēt zemes vienību platības un robežas, saskaņā ar
grafisko pielikumu.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 70.punkta,
71.2.apakšpunktu un 132.3.apakšpunktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs
Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 68010060477 Stacijas ielā 91A,
Ludza, Ludzas nov. robežu un platību uz 694 kv.m, saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Precizēt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 68010060391 Jelgavas ielā 36B,
Ludza, Ludzas nov. robežu un platību uz 90108 kv.m, saskaņā ar grafisko pielikumu.
3. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju veikt izmaiņas Ludzas novada
Ludzas pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un kadastra kartē.

3. §
Par Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2003.gada 27.novembra sēdes
lēmuma “Par zemes lietošanas pāreju” (protokols Nr.12.4.§) atcelšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja, 2017.gada 9.maija
elektronisku vēstuli Nr.2-04-L/125, kas reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 9.maijā
ar Nr.3.1.1.7.1/483, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2003.gada
27.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 4.§) “Par zemes lietošanas pāreju” tika
pārreģistrētas lietošanas tiesības uz mantojamām zemes vienībām 4,5 ha kopplatībā ar zemes
kadastra apzīmējumiem 68800030199 un 68800030200 no U. M. (mirusi XXX) uz V. M..
V. M. nebija ieguvis mantošanas tiesības pēc U. M. nāves uz mantojamām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68800030199 un 68800030200 ar īpašuma nosaukumu
“Mereščenkova”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka adresātam
labvēlīgu prettiesisku administratīvo aktu var atcelt, ja ir vismaz viens no šādiem apstākļiem:
adresāts vēl nav izmantojis savas tiesības, kuras šis administratīvais akts apstiprina vai piešķir.
Līdz ar to ir nepieciešams atcelt Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2003.gada
27.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 4.§) “Par zemes lietošanas pāreju”.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 1.punktu un Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Atcelt Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2003.gada 27.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 4.§) “Par zemes lietošanas pāreju”, ar kuru tika pārreģistrētas zemes lietošanas
tiesības no U. M. uz V. M. uz mantojamām zemes vienībām 4,5 ha kopplatībā ar zemes kadastra
apzīmējumiem 68800030199 un 68800030200 „Mereščenkova”, Ņukšu pag., Ludzas nov..

4.§
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Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot R. G., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 08.05.2017. iesniegumu, reģ.
08.05.2017. ar Nr.31.1.1.11.2/722, par zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 1,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060117 Isnaudas pag., Ludzas nov. uz pieciem gadiem,
Ludzas novada dome konstatēja, ka:
Ludzas novada pašvaldība 2015.gada 29.maijā noslēdza vienošanās Nr.Z-133/2015
zemesgabala nomas līguma Nr.53 darbības termiņa pagarināšanu ar R. G., personas kods XXX,
par zemes vienību 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060117 Isnaudas pag., Ludzas
nov. līdz 2017.gada 31.maijam.
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 likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta pirmā
daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta otrā daļa
nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības
zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums” 15.panta
divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas
17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Pagarināt Ludzas novada pašvaldības 2015.gada 29.maijā noslēdza vienošanās Nr.Z133/2015 zemesgabala nomas līguma Nr.53 darbības termiņu par zemes vienību 1,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580060117 Isnaudas pag., Ludzas nov. ar 2017.gada 1.jūniju uz pieciem
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanos par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2015.gada 29.maijā noslēgtā zemesgabala nomas
līguma Nr.Z-133/2015 zemesgabala nomas līguma Nr.53 darbības termiņu.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas Ministru
kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja
iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā
kā līdzvērtīga zeme.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot Ludzas rajona Rundēnu pagasta zemnieku saimniecības “UZŅĒMĒJA
VEIKSME”, reģistrācijas numurs 52401016911, juridiskā adrese Ludzas nov., Rundēnu pag.,
Rundēni, LV-5739, 12.05.2017. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā
12.05.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/758, par zemes nomas līguma Nr. Z-125/2015 termiņa pagarināšanu,
tika konstatēts, ka 2015.gada 29.maijā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 001 0033
noslēgts zemes nomas līgums Nr. Z-125/2015 starp Ludzas novada pašvaldību un Ludzas rajona
Rundēnu pagasta zemnieku saimniecību “UZŅĒMĒJA VEIKSME.
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 31.maijam.
Zemes vienība 3,92 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 001 0033, Rundēnu pagasts,
Ludzas novads ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs
Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga

8
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt 2015.gada 29.maija zemes nomas līguma Nr.Z-125/2015 termiņu uz diviem
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot Ludzas rajona Rundēnu pagasta zemnieku saimniecības “UZŅĒMĒJA
VEIKSME”, reģistrācijas numurs 52401016911, juridiskā adrese Ludzas nov., Rundēnu pag.,
Rundēni, LV-5739, 12.05.2017. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā
12.05.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/759, par zemesgabala nomas līguma Nr. Z-85/2013 termiņa
pagarināšanu, tika konstatēts, ka 2013.gada 14.maijā par zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6892 002 0090, 6892 003 0017, 6892 004 0153, 6892 005 0103, 6892 005 0174
noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr. Z-85/2013 starp Ludzas novada pašvaldību un Ludzas
rajona Rundēnu pagasta zemnieku saimniecību “UZŅĒMĒJA VEIKSME.
Saskaņā ar 29.05.2015. vienošanās Nr.Z-126/2015 par zemesgabala nomas līguma Nr.Z85/2013 darbības termiņa pagarināšanu līgums ir spēkā līdz 2017.gada 31.maijam. Zemesgabala
nomas līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz Iznomātāja un Nomnieka
rakstiskas vienošanās pamata.
Zemes vienības 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 002 0090, 5,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6892 003 0017, 8,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 004 0153, 3,3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0103, 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892
005 0174, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ir ieskaitītas rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs
Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
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Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt 2013.gada 14.maija zemesgabala nomas līguma Nr.Z-85/2013 termiņu uz
diviem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par
zemesgabala nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot A.P., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), LV-5733, 13.05.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 13.05.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/767, par
zemesgabala nomas līguma Nr. Z-81/2013 termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka 2013.gada
14.maijā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0485 noslēgts zemesgabala nomas
līgums Nr. Z-81/2013 starp Ludzas novada pašvaldību un A. P..
Saskaņā ar 29.05.2015. vienošanās Nr.Z-134/2015 par zemesgabala nomas līguma Nr.Z81/2013 darbības termiņa pagarināšanu līgums ir spēkā līdz 2017.gada 31.maijam. Zemesgabala
nomas līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz Iznomātāja un Nomnieka
rakstiskas vienošanās pamata.
Zemes vienības 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0485, Pildas pagasts,
Ludzas novads ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs
Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt 2013.gada 14.maija zemesgabala nomas līguma Nr.Z-81/2013 termiņu uz
diviem gadiem.
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2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par
zemesgabala nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot J. F., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 12.05.2017. iesniegumu,
kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 12.05.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/757, par lauku apvidus
zemesgabala nomas līguma Nr.68 termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka 2010.gada 8.martā
par zemes vienību 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0092 noslēgts lauku apvidus
zemesgabala nomas līgums Nr.68 starp Ludzas novada pašvaldību un J. F..
Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 7.martam.
Lauku apvidus zemesgabala nomas līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt
mainīts uz Iznomātāja un Nomnieka rakstiskas vienošanās pamata.
J. F. lūdz pagarināt 2010.gada 8.marta lauku apvidus zemesgabala nomas līguma Nr.68
termiņu līdz 2029.gada 6.martam, sakarā ar Lauku atbalsta dienesta pieprasījumu.
Ludzas novada dome ar 2009.gada 22.oktobra lēmumu (protokols Nr.13.,9.§) nolēma atzīt,
ka zemes vienība 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0092, Briģu pagasts, Ludzas
novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0092, Briģu pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” 5.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
tiesībām, kura platība pārsniedz 2,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir 3% no zemes kadastrālas
vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā” 5.punktu un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2010.gada 8.marta lauku apvidus zemesgabala nomas līguma Nr.68 termiņu
līdz 2027.gada 25.maijam.
2. Noteikt nomas maksu 3,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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6.
Izskatot Ludzas novada Briģu pagasta Poddubjes sādžas zemnieku saimniecības
“CERĪBA”, reģistrācijas numurs 46801000605, juridiskā adrese “Cerība”, Poddubje, Briģu pag.,
Ludzas nov., 12.05.2017. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 12.05.2017. ar
Nr.3.1.1.11.2/765, par zemesgabala nomas līguma Nr. Z-83/2013 termiņa pagarināšanu, tika
konstatēts, ka 2013.gada 14.maijā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6878 006 0093
noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr. Z-83/2013 starp Ludzas novada pašvaldību un Ludzas
novada Briģu pagasta Poddubjes sādžas zemnieku saimniecību “CERĪBA.
Saskaņā ar 29.05.2015. vienošanās Nr.Z-132/2015 par zemesgabala nomas līguma Nr.Z83/2013 darbības termiņa pagarināšanu līgums ir spēkā līdz 2017.gada 31.maijam. Zemesgabala
nomas līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz Iznomātāja un Nomnieka
rakstiskas vienošanās pamata.
Zemes vienība 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 006 0093, Nirzas pagasts,
Ludzas novads ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs
Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt 2013.gada 14.maija zemesgabala nomas līguma Nr.Z-83/2013 termiņu uz
diviem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par
zemesgabala nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

5.§
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Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot V.R., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), pilnvarotās personas
V. L.(pamats Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 17.09.2008. pilnvara Nr.3944), 02.05.2017.
iesniegumu, reģ. 02.05.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/704, par zemes vienības 578 kv.m platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010010131 Neļķu ielā 4, Ludza, Ludzas nov. piešķiršanu nomā, Ludzas
novada dome konstatēja, ka:
saskaņā ar Ludzas novada domes 2012.gada 26.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.11,
8.§) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas
novada pašvaldībai” 1.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības V. R.uz zemes vienību 578 kv.m
platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010131 Neļķu ielā 4, Ludza, Ludzas nov..
Latvijas Republikas likuma „Par Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestā daļa nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru
izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Ar Ludzas novada domes 2012.gada 26.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.11, 8.§) „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada
pašvaldībai” 1.punkta otro apakšpunktu tika atzīts, ka zemes vienība 578 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010131 Neļķu ielā 4, Ludza, Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
Pie tam tika konstatēts, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010010131
Neļķu ielā 4, Ludza, Ludzas nov. atrodas V. R. lietojumā esoša būve (dārza mājiņa) ar kadastra
apzīmējumu 68010010131001.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” trešās nodaļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par
zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” otrās nodaļas 7.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu
gadā:
7.1. līdz 2009.gada 31.decembrim – 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām;
7.2. no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
7.1 Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
7.2 Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja
saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 2. nodaļas 7.punktu, 71.punktu un 72.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
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(Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt V. R., personas kods XXX, nomā zemes vienību 578 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010131 Neļķu ielā 4, Ludza, Ludzas nov. no 2017.gada 1.jūnija ar apbūves
tiesībām uz desmit gadiem.
2. Noslēgt līgumu par zemes nomas tiesību piešķiršanu ar V. R., personas kods XXX,
termiņā no 2017.gada 1.jūnija līdz 2027.gada 31.maijam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Ja aprēķinot
nomas maksu tās vērtība ir mazāk par EUR 28,00, nomas maksa ir noteikta 28 euro gadā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot S.T., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 28.04.2017. iesniegumu, reģ.
28.04.2017. ar Nr.31.1.1.11.2/696, par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz nošķirto daļu 986
kv.m platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060359 Fr.Kempa ielā 15, Ludza,
Ludzas nov., Ludzas novada dome konstatēja, ka zemes vienība ieskaitīta zemēs, zemes reformas
pabeigšanai.
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 likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta pirmā
daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta otrā daļa
nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības
zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums” 15.panta
divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas
17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt S. T., personas kods XXX, nomā nošķirto daļu 986 kv.m platībā no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060359 Fr.Kempa ielā 15, Ludza, Ludzas nov. no
2017.gada 1.jūnija bez apbūves tiesībām uz diviem gadiem.
2. Noslēgt līgumu par zemes nomas tiesību piešķiršanu ar S. T., personas kods XXX,
termiņā no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts
īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot J. L., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 12.05.2017. iesniegumu, reģ.
12.05.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/760, par zemes nomas līguma noslēgšanu par zemes vienību 0,05 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030307 Cirmas pag., Ludzas nov., Ludzas novada dome
konstatēja, ka:
ar Ludzas rajona Cirmas pagasta padomes 2007.gada 11.jūnija sēdes lēmuma (protokols
Nr.6) tika izbeigtas lietošanas tiesības I. Z. uz zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500030307 Cirmas pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2007.gada 27.jūnijā noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.8 ar I. Z. par zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030307 Cirmas pagastā.
I. Z. iesniedza 2017.gada 12.maijā iesniegumu par atteikšanos no nomas tiesībām uz
zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030307 Cirmas pag., Ludzas nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2012.gada 30.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.23, 5.§)
tika atzīts, ka zemes vienība 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030307 Cirmas pag.,
Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” otrās daļas 3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez
apbūves tiesībām, kura platība nepārsniedz 1,0 ha, nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes
kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 otrās daļas
3.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
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Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt J.L., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500030307 Cirmas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām no 2017.gada 1.jūnija
uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar J. L., personas kods XXX, termiņā no 2017.gada
1.jūnija līdz 2022.gada 31.maijam.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 2,0 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot J. F., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 12.05.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 12.05.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/755 par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0006 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka Ludzas
novada dome ar 2014.gada 22.maija lēmumu (protokols Nr.8.,8.§,58.p.) nolēma atzīt, ka zemes
vienība 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0006, Briģu pagasts, Ludzas novads ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0006, Briģu pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” 5.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
tiesībām, kura platība pārsniedz 2,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir 3% no zemes kadastrālas
vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā” 5.punktu un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt J. F., personas kods XXX, nomā zemes vienību 4,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6846 006 0006, Briģu pagasts, Ludzas novads ar 2017.gada 1.jūniju bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar J. F., personas kods XXX, par zemes vienību 4,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0006, Briģu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 3,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
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5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SOLUM”, reģistrācijas numurs
40003368099, juridiskā adrese “Vīndeģi”, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707, 27.04.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 27.04.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/694 par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0399 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka zemes
vienība 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0399, Briģu pagasts, Ludzas novads
reģistrēta zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda (Briģu pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.100000163505).
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0399, Briģu pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” 3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
tiesībām, kura platība nepārsniedz 1,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes kadastrālas
vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā” 3.punktu un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SOLUM”, reģistrācijas numurs
40003368099, nomā Ludzas novada pašvaldībai piederošo zemes vienību 0,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6846 007 0399, Briģu pagasts, Ludzas novads ar 2017.gada 1.jūniju bez
apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SOLUM”,
reģistrācijas numurs 40003368099, par zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6846 007 0399, Briģu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 2,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

6.§
Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai
Ziņo: A.Meikšāns
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1.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 79 574 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010010095 Jura
Soikāna ielā 47, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA1) labiekārtotas
dabas teritorijas funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai un
atpūtai (publisko atpūtas vietu un zaļās zonas ierīkošana un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 79 574 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010010095 (īpašuma
kadastra numurs 68010010095) Jura Soikāna ielā 47, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
2.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 76 464 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010010471 Klusā
ielā 5A, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 2013.-2024.gadam, kas
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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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 76 464 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010010471 (īpašuma
kadastra numurs 68010010471) Klusā ielā 5A, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
3.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 79 098 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010018026 Jura
Soikāna ielā 45, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA1) labiekārtotas
dabas teritorijas funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai un
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atpūtai (publisko atpūtas vietu un zaļās zonas ierīkošana un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 79 098 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010018026 (īpašuma
kadastra numurs 68010018026) Jura Soikāna ielā 45, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
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
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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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 603 kv.m (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68010010952 (īpašuma kadastra numurs 68010010953) Klusā ielā 6A, Ludza, Ludzas nov.
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 34 998 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010018032
Zvirgzdenes ielā 21, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas
teritorijas funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas
ierīkošana un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un

21
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 34 998 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010018032 (īpašuma
kadastra numurs 68010018032) Zvirgzdenes ielā 21, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
6.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 11 639 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010018052 Jura
Soikāna ielā 27, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA1) labiekārtotas
dabas teritorijas funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai un
atpūtai (publisko atpūtas vietu un zaļās zonas ierīkošana un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
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1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 11 639 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010018052 (īpašuma
kadastra numurs 68010018052) Jura Soikāna ielā 27, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
7.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 23 650 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010028017 Zaļā
ielā 20, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.

23
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 23 650 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010028017 (īpašuma
kadastra numurs 68010028017) Zaļā ielā 20, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
8.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 44 291 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010030135
Jelgavas ielā 62, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
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otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 44 291 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010030135 (īpašuma
kadastra numurs 68010030135) Jelgavas ielā 62, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
9.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 35 801 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010030137
Dagdas ielā 22, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Atzīt, ka zemes vienība 35 801 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010030137 (īpašuma
kadastra numurs 68010030137) Dagdas ielā 22, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustāmo īpašumu Ludzas novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
10.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 6 245 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010030138 Dagdas
ielā 24, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 6 245 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010030138 (īpašuma
kadastra numurs 68010030138) Dagdas ielā 24, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
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2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
2. 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.
11.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 3 037 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010030153 Latgales
ielā 3A, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 3 037 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010030153 (īpašuma
kadastra numurs 68010030153) Latgales ielā 3A, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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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.
12.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 3 683 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010030154 Latgales
ielā 11, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 3 683 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010030154 (īpašuma
kadastra numurs 68010030154) Latgales ielā 11, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
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13.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 9 558 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010030156 Latgales
ielā 13, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 9 558 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010030156 (īpašuma
kadastra numurs 68010030156) Latgales ielā 13, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
14.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 8 543 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010030249 Latgales
ielā 20A, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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
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izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” ar lēmumu (protokols Nr.3, 1.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 8 543 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010030249 (īpašuma
kadastra numurs 68010030249) Latgales ielā 20A, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
15.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 111 785 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010038003 Parku
ielā 55, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
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Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 111 785 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010038003 (īpašuma
kadastra numurs 68010038003) Parku ielā 55, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
16.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 158 752 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010038006
Dagdas ielā 17, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
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mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs
Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 158 752 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010038006 (īpašuma
kadastra numurs 68010038006) Dagdas ielā 17, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
17.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 11 134 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010038007
Dagdas ielā 20, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
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tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 11 134 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010038007 (īpašuma
kadastra numurs 68010038007) Dagdas ielā 20, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
18.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 5 610 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010038008 Latgales
ielā 15B, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
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Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 5 610 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010038008 (īpašuma
kadastra numurs 68010038008) Latgales ielā 15B, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
19.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 109 600 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010040105
Liepājas ielā 2A, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
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neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 109 610 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010040105 (īpašuma
kadastra numurs 68010040105) Liepājas ielā 2A, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
20.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 6 256 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010060387 Jelgavas
ielā 40D, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
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Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 6 256 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010060387 (īpašuma
kadastra numurs 68010060387) Jelgavas ielā 40D, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
21.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 9 335 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010060388 Jelgavas
ielā 40C, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
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Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 9 335 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010060388 (īpašuma
kadastra numurs 68010060388) Jelgavas ielā 40C, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
22.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 4 191 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010060399 Stacijas
šķērsielā 2A, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 4 191 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010060399 (īpašuma
kadastra numurs 68010060399) Stacijas šķērsielā 2A, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
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2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
23.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 5 195 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010060401 Sporta
ielā 2, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 5 195 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010060401 (īpašuma
kadastra numurs 68010060401) Sporta ielā 2, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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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.
24.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 69 237 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010068036
Jelgavas ielā 40B, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas
teritorijas funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas
ierīkošana un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 69 237 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010068036 (īpašuma
kadastra numurs 68010068036) Jelgavas ielā 40B, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
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25.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 2 841 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010068037 Jelgavas
ielā 38B, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 2 841 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010068037 (īpašuma
kadastra numurs 68010068037) Jelgavas ielā 38B, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
26.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 10 640 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010068040
Stacijas ielā 93A, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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
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izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” ar lēmumu (protokols Nr.3, 1.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 10 640 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010068040 (īpašuma
kadastra numurs 68010068040) Stacijas ielā 93A, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
27.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 32 261 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010068041
Stacijas šķērsielā 2B, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas
teritorijas funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas
ierīkošana un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz
pašvaldības vārda.
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Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 32 261 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010068041 (īpašuma
kadastra numurs 68010068041) Stacijas šķērsielā 2B, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
28.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 4 982 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010068042 Latgales
ielā 218A, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
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mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 4 982 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010068042 (īpašuma
kadastra numurs 68010068042) Latgales ielā 218A, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
29.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 9 162 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010070091
Maskavas apvedceļš 22, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas
teritorijas funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas
ierīkošana un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
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tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 9 162 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010070091 (īpašuma
kadastra numurs 68010070102) Maskavas apvedceļš 22, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
30.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 56 477 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010070100
Dzelzceļa ielā 10, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas
teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas teritorijas
funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas ierīkošana
un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
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Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 56 477 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010070100 (īpašuma
kadastra numurs 68010070100) Dzelzceļa ielā 10, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
31.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 10 470 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010070101
Maskavas apvedceļš 12, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas
teritorijas funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas
ierīkošana un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
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neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 10 470 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010070101 (īpašuma
kadastra numurs 68010070101) Maskavas apvedceļš 12, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
32.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 1 297 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010080066
Maskavas apvedceļš 1, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA1)
labiekārtotas dabas teritorijas funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas
labiekārtošanai un atpūtai (publisko atpūtas vietu un zaļās zonas ierīkošana un tās uzturēšana),
zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
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īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 1 297 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010080066 (īpašuma
kadastra numurs 68010080066) Maskavas apvedceļš 1, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
33.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 26 821 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010080091
Maskavas apvedceļš 10, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas
teritorijas funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas
ierīkošana un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
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2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 26 821 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010080091 (īpašuma
kadastra numurs 68010080091) Maskavas apvedceļš 10, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
34.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 6 450 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010088057
Maskavas apvedceļš 9, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA) dabas
teritorijas funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai (zaļās zonas
ierīkošana un tās uzturēšana), zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Atzīt, ka zemes vienība 6 450 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010088057 (īpašuma
kadastra numurs 68010088057) Maskavas apvedceļš 9, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
35.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 8 863 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010088058
Maskavas apvedceļš 5, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada teritoriālplānojuma 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.§), atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” (DA1)
labiekārtotas dabas teritorijas funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas
labiekārtošanai un atpūtai (publisko atpūtas vietu un zaļās zonas ierīkošana un tās uzturēšana),
zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 8 863 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010088058 (īpašuma
kadastra numurs 68010088058) Maskavas apvedceļš 5, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
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2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
36.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 85 kv.m (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68010040534 (īpašuma kadastra numurs 68010040533) Latgales ielā 89A, Ludza, Ludzas nov.
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
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37.
Sakarā ar to, ka zemes vienības 1,9 ha ar kadastra apzīmējumu 68500020305 „Baltiņi”,
Dubinova, Cirmas pag., Ludzas nov. atrodas 12.dzīvokļu dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām,
kuras dzīvokļi privatizēti par pajām, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par
lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”, zeme piekrīt Ludzas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 4.punkts nosaka, 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 dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi
privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par
lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 1,9 ha ar kadastra apzīmējumu 68500020305 (īpašuma kadastra
numurs 68500020305) „Baltiņi”, Dubinova, Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
38.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 1,45 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68500020367 (īpašuma kadastra numurs 68500020023) Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
39.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 1,7 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68500020380 (īpašuma kadastra numurs 68500020380) Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
40.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,

53
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,3 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68500070069 (īpašuma kadastra numurs 68500070069) Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
41.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 1,0 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68580020100 (īpašuma kadastra numurs 68580020007) Isnaudas pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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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.
42.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,05 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68580020844 (īpašuma kadastra numurs 68580020844) Isnaudas pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
43.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
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punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,3 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68580020862 (īpašuma kadastra numurs 68580020022) Isnaudas pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
44.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,1 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68580060224 (īpašuma kadastra numurs 68580060224) Isnaudas pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
45.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,34 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68580060273 (īpašuma kadastra numurs 68580060273) Isnaudas pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
46.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja: vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta
otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Atzīt, ka zemes vienība 1,12 ha ar kadastra apzīmējumu 68800030190 (īpašuma
kadastra numurs 68800030225) „Gaveiku kapsēta”, Ņukšu pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
47.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,5 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68460070065 (īpašuma kadastra numurs 68460070271) Briģu pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
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48.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,3 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68460070245 (īpašuma kadastra numurs 68460070242) Briģu pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
49.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.

60
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,5 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68460070298 (īpašuma kadastra numurs 68460070298) „Feja”, Briģu pag., Ludzas nov.
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
50.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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
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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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,5 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68460070299 (īpašuma kadastra numurs 68460070299) „Apšenieki”, Briģu pag., Ludzas nov.
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
51.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
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Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,03 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68460070363 (īpašuma kadastra numurs 68460100061) Briģu pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
52.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Atzīt, ka zemes vienība 0,1 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68460070502 (īpašuma kadastra numurs 68460070022) Briģu pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
53.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,04 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68460070506 (īpašuma kadastra numurs 68460070271) Briģu pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
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54.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,04 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68460070507 (īpašuma kadastra numurs 68460100061) Briģu pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
55.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
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Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,05 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68460070525 (īpašuma kadastra numurs 68460100061) Briģu pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
56.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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
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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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,1 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68460070526 (īpašuma kadastra numurs 68460070250) Briģu pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
57.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
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Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,3 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68460100061 (īpašuma kadastra numurs 68460100061) „Teteri”, Briģu pag., Ludzas nov.
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
58.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Atzīt, ka zemes vienība 1,1 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68460100150 (īpašuma kadastra numurs 68460020003) Briģu pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
59.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,0284 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68600010126 (īpašuma kadastra numurs 68600010036) Istras pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
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60.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,21 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68600010266 (īpašuma kadastra numurs 68600010256) Istras pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
61.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
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Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,04 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68600010513 (īpašuma kadastra numurs 68600010036) Istras pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
62.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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
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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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,06 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68600010516 (īpašuma kadastra numurs 68600010036) Istras pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
63.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
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Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,01 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68600010520 (īpašuma kadastra numurs 68600010036) Istras pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
64.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Atzīt, ka zemes vienība 0,01 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68600010521 (īpašuma kadastra numurs 68600010036) Istras pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
65.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,01 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68600010522 (īpašuma kadastra numurs 68600010036) Istras pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
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66.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,01 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68600010526 (īpašuma kadastra numurs 68600010036) Istras pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
67.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
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Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,02 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68600010527 (īpašuma kadastra numurs 68600010036) Istras pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
68.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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
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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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,02 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68600010528 (īpašuma kadastra numurs 68600010036) Istras pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
2. 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.
69.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
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Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,0151 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68600010534 (īpašuma kadastra numurs 68600010036) Istras pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
70.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Atzīt, ka zemes vienība 0,0333 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68600010543 (īpašuma kadastra numurs 68600010036) Istras pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
71.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,01 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68600010560 (īpašuma kadastra numurs 68600010036) Istras pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
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72.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,01 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68600010562 (īpašuma kadastra numurs 68600010036) Istras pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
73.
Sakarā ar to, ka zemes vienības 0,42 ha ar kadastra apzīmējumu 68600020651 „Zuši”,
Sobolina, Istras pag., Ludzas nov. atrodas divu dzīvokļu dzīvojamā māja un saimniecības ēkas,
kuras dzīvokļi privatizēti par pajām, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par
lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”, zeme piekrīt Ludzas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
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noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 4.punkts nosaka, 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 dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi
privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par
lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,42 ha ar kadastra apzīmējumu 68600020651 (īpašuma
kadastra numurs 68600020651) „Zuši”, Sobolina, Istras pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
74.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 1,8 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68780070099 (īpašuma kadastra numurs 68780070099) „Ievasmala”, Nirzas pag., Ludzas nov.
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību astāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
75.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība,
kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo
noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.
punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu
mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme,
ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)
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 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas
1.panta 11.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
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Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,8 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68860020186 (īpašuma kadastra numurs 68860020186) „Ševcovi”, Pildas pag., Ludzas nov.
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību astāt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu Ludzas novada Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā.
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.
7.§
Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu
Ziņo: A.Meikšāns; A.Gendele
Uzklausot ziņojumu par lēmumu projektu (grozījumi lemjošajā daļā), sēdes vadītāja
A.Gendele aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
Izskatot J. R., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 15.05.2017.g. iesniegumu,
reģ. 15.05.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/772, par Ludzas novada pašvaldības valdījumā esošo zemes
vienību 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500070078 un zemes vienību 3,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68500070084 Cirmas pag., Ludzas nov. piešķiršanu nomā trešai personai,
Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas rajona Cirmas pagasta padomes 2008.gada 25.novembra sēdes lēmuma
(protokols Nr.11) tika izbeigtas lietošanas tiesības Ģ. R. uz zemes vienību 3,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68500070078 un uz zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500070084 Cirmas pag., Ludzas nov..
Cirmas pagasta pašvaldība 2008.gada 25.novembrī noslēdza lauku apvidus zemesgabala
nomas līgumu Nr.98 ar Ģ. R. par zemes vienību 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500070078 un par zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500070084 Cirmas
pag., Ludzas nov..
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 26.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 10.§) tika
atzīts, ka zemes vienība 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500070078 un zemes vienība
3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500070084 Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītošas Ludzas
novada pašvaldībai.
Ģ. R. iesniedza 2012.gada 16.martā iesniegumu par atteikšanos no nomas tiesībām uz
zemes vienību 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500070078 un uz zemes vienību 3,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500070084 Cirmas pag., Ludzas nov. un 2012.gada 28.martā
Ludzas novada pašvaldība izbeidza nomas tiesības uz šīm zemes vienībām.
J. R. iesniedza 2012.gada 16.martā iesniegumu par piešķiršanu nomas tiesības uz zemes
vienību 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500070078 un uz zemes vienību 3,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68500070084 Cirmas pag., Ludzas nov..
Ar Ludzas novada domes 2012.gada 26.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 9.§)
pirmo punktu tika piešķirtas nomas tiesības J. R. uz zemes vienību 3,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500070078 un uz zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500070084 Cirmas pag., Ludzas nov..
Ludzas pagasta pašvaldība 2012.gada 27.aprīlī noslēdza zemesgabala nomas līgumu
Nr.29 ar J. R. par zemes vienību 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500070078 un par
zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500070084 Cirmas pag., Ludzas nov..
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Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut J. R., personas kods XXX, slēgt apakšnomas līgumu ar trešo personu par zemes
vienību 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500070078 un par zemes vienību 3,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68500070084 Cirmas pag., Ludzas nov. iznomāšanu.
2. J. R. mēneša laikā no atļaujas saņemšanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībā ar trešo
personu noslēgto apakšnomas līgumu par zemes vienību 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500070078 un par zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500070084 Cirmas
pag., Ludzas nov. iznomāšanu.
8.§
Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot V. Č., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), pilnvarotās personas I.
M., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017.gada 3.maija iesniegumu, kas
reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 8.maijā ar Nr.3.1.1.11.2/718, tika konstatēts, ka I.
M. lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68600010030 no V. Č. piederošā
nekustamā īpašuma “Rukši” ar kadastra numuru 68600010045, Istras pagasts, Ludzas novads un
atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Jaunie Rukši”.
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” un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka V. Č., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma “Rukši” ar kadastra
numuru 68600010045, Istras pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 0,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68600010030.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010030, Istras
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Jaunie Rukši”.
9.§
Par atteikumu piešķirt zemi nomā
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot I. H., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 26.04.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 26.04.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/677, par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0063 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka ar Ludzas
novada domes sēdes 2009.gada 29.decembra lēmumu (protokols Nr.20.,8.§,8.p.) tika izbeigtas
lietošanas tiesības V. P. uz zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0063,
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Briģu pagasts, Ludzas novads un atzīts, ka zemes vienība ir piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
V. P. XXX miris.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0063 “Ozolmaņi”, Opuļi, Briģu
pag., Ludzas nov. atrodas ēkas, kuru piederība nav noskaidrota. I. H. nav iesniegusi dokumentus
par ēku piederību vai mantošanas tiesības apliecinošus dokumentus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 27.punktu un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt I. H., personas kods XXX, iznomāt Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību 0,5999 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0063 “Ozolmaņi”, Opuļi, Briģu pag.,
Ludzas nov..
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
10.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot N. P., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta XXX, 2017.gada 15.maija
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 15.maijā ar Nr.3.1.1.11.2/778,
par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu, tika konstatēts, ka N. P. lūdz piešķirt
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6892 001 0024 nosaukumu „Jaunplatači”.
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”,
un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6892 001 0024 Rundēnu pagasts,
Ludzas novads, nosaukumu „Jaunplatači”.
11.§
Par nekustamā īpašuma “Ambulance”, Nirzas pagastā, Ludzas novadā piešķiršanu nomā
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot IK Caravanland OLFI, reģistrācijas numurs 42402018227, juridiskā adrese
Latgales iela 232, Ludza, Ludzas nov., LV-5701, 08.05.2017. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas
novada pašvaldībā 16.05.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/805, par nekustamā īpašuma „Ambulance”,
Nirzas pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka Ludzas novada pašvaldības
nekustamais īpašums “Ambulance” ar kadastra numuru 6878 005 0293, Nirzas pagasts, Ludzas
novads (Nirzas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000483855) sastāv no zemes vienības
0,7580 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0293 un būves ar kadastra apzīmējumu 6878
005 0293 001, zemes vienības un būves adrese „Ambulance”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov..
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.apakšpunkts nosaka, ka apbūvēta
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zemesgabala nomas maksa gadā no 2010.gada 1.janvāra ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.¹ punkts nosaka, ka nomnieks papildus nomas
maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.² punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai
tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu
aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktu, 7.¹ punktu, 7.² punktu, Ludzas novada pašvaldības
neapdzīvojamo telpu nomas maksas noteikumu 3.punkta 4.apakšpunktu (apstiprināti ar Ludzas
novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu, protokols Nr.16, 62.§), un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt IK Caravanland OLFI, reģistrācijas numurs 42402018227, nomā Ludzas novada
pašvaldības nekustamo īpašumu “Ambulance” ar kadastra numuru 6878 005 0293, Nirzas
pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības 0,7580 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6878 005 0293 un būves ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0293 001, zemes vienības un būves
adrese “Ambulance”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov., auto kempinga izveidei un uzturēšanai.
2. Noslēgt nekustamā īpašuma (zemes un telpu) nomas līgumu ar IK Caravanland OLFI,
reģistrācijas numurs 42402018227, nosakot līguma termiņu no 2017.gada 1.jūnija līdz 2027.gada
31.maijam.
3. Noteikt nomas maksu zemei 1,5 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības un
pievienotās vērtības nodoklis, bet ne mazāk par 28 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
4. Noteikt nomas maksu būvei 0,28 EUR mēnesī par 1 kv.m. un pievienotās vērtības
nodoklis.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma
nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
12.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
2017.gadam iedalīšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi L. B., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2017.gada
16.maija iesniegumu (reģistrēts 17.05.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/819) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Križutu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
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11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
L. B. savā 16.05.2017. iesniegumā lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai Križutu ezerā. L. B. pieder Križutu ezera daļa, zemes vienības kadastra apzīmējums
68500050114.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā L. B., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2017.gadam.
2. Iedalīt L. B., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas limitu 2017.gadam –
vienam zivju tīklam 20 (divdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar L. B., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2017.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 11.40 (vienpadsmit
euro un 40 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
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2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi V. P., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2017.gada
15.maija iesniegumu (reģistrēts 15.05.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/775) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Križutu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
V. P. savā 15.05.2017. iesniegumā lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai Križutu ezerā ar 30 metrus garu tīklu.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
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Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā V. P., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2017.gadam.
2. Iedalīt V. P., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas limitu 2017.gadam –
vienam zivju tīklam 15 (piecpadsmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar V. P., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2017.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 8.55 (astoņi euro un
55 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ļ.T., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2017.gada
12.maija iesniegumu (reģistrēts 12.05.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/762) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Križutu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
Ļ. T. savā 12.05.2017. iesniegumā lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai Križutu ezerā ar 30 metrus garu tīklu.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos

89
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā Ļ. T., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2017.gadam.
2. Iedalīt Ļ. T., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas limitu 2017.gadam –
vienam zivju tīklam 15 (piecpadsmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar Ļ. T., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2017.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 8.55 (astoņi euro un
55 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
13.§
Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas limitu
pašpatēriņa zvejai 2017.gadam
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi O. T., p.k. XXX, deklarēts (adrese), 2017.gada
12.maija iesniegumu (reģistrēts 12.05.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/763) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Križutu ezerā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
O. T. savā 12.05.2017. iesniegumā lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai Križutu ezerā ar 30 metrus garu tīklu.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
iespēju.
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23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.3.punktu,
pašvaldība nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai
ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas
norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka
īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei
noteikto kopējo limitu.
Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, rūpnieciskās zvejas tiesības var izmantot,
ja attiecīgajos ūdeņos vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa rūpnieciskajai
zvejai, kā arī brīvas rūpnieciskās zvejas vietas.
Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi viss kopējais rūpnieciskās zvejas limits Križutu ezerā ir
izsmelts. Izejot no augstākminētā nav iespējas apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto daļu, 7.panta
otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 32., 23.12.2014.
Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā O. T., p.k. XXX, deklarēts (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2017.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu O. T., p.k. XXX, uz deklarēto adresi Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ē. E., p.k. XXX, deklarēts (adrese), 2017.gada
12.maija iesniegumu (reģistrēts 12.05.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/764) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Križutu ezerā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
Ē. E. savā 12.05.2017. iesniegumā lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai Križutu ezerā ar 30 metrus garu tīklu.

91
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
iespēju.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.3.punktu,
pašvaldība nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai
ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas
norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka
īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei
noteikto kopējo limitu.
Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, rūpnieciskās zvejas tiesības var izmantot,
ja attiecīgajos ūdeņos vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa rūpnieciskajai
zvejai, kā arī brīvas rūpnieciskās zvejas vietas.
Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi viss kopējais rūpnieciskās zvejas limits Križutu ezerā ir
izsmelts. Izejot no augstākminētā nav iespējas apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto daļu, 7.panta
otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 32., 23.12.2014.
Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā Ē. E., p.k. XXX, deklarēts XXX, rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2017.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu Ē. E., p.k. XXX, uz deklarēto adresi Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi P. S., p.k. XXX, deklarēta (adrese), 2017.gada
16.maija iesniegumu (reģistrēts 17.05.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/818) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Križutu ezerā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
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nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
P. S. savā 16.05.2017. iesniegumā lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai Križutu ezerā ar 30 metrus garu tīklu.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
iespēju.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.3.punktu,
pašvaldība nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai
ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas
norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka
īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei
noteikto kopējo limitu.
Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, rūpnieciskās zvejas tiesības var izmantot,
ja attiecīgajos ūdeņos vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa rūpnieciskajai
zvejai, kā arī brīvas rūpnieciskās zvejas vietas.
Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi viss kopējais rūpnieciskās zvejas limits Križutu ezerā ir
izsmelts. Izejot no augstākminētā nav iespējas apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto daļu, 7.panta
otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 32., 23.12.2014.
Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā P. S., p.k. XXX, deklarēta (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2017.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu P. S., p.k. XXX, uz deklarēto adresi Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
14.§
Par debitoru parādu norakstīšanu
Ziņo: A.Gendele
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, pamatojoties uz 15.12.2010. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu
Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.pantu "Prasības,
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kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris
vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos
izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot
ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma", ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst debitoru parādu par zemes īpašuma nomu kopsummā EUR 89.95 norakstot
no pašvaldības bilances 2017.gada izmaksās, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Dzēst debitoru parādu par vecāku maksu un vecāku līdzfinansējumu kopsummā
EUR 485.16 norakstot no pašvaldības bilances 2017.gada izmaksās, saskaņā ar 2.pielikumu.
15.§
Par debitoru parādu dzēšanu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Civillikuma ceturtās daļas „Saistību tiesības” 1895.pantu par saistību
tiesību noilgumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, informāciju no
Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datu bāzes par personu miršanas reģistrācijas faktu un
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību
normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas
iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu
samazinājuma, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt par bezcerīgiem debitoriem un izslēgt no pašvaldības debitoru parādu par izlietoto
siltumenerģiju līdz 2003.gada 1.oktobrim Ludzā, Ludzas novadā kopsummā EUR 8870,83
apmērā, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem EUR 8870,83
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
16.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Ziņo: A.Gendele
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr. 1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99.pantā noteikts, ka budžeta
iestāde katrā pārskata datumā novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību un samaksāto
avansu saņemšanai, izvērtējot (ja tas ir iespējams) katru parādnieku un katru darījumu. Ja šādi
pierādījumi pastāv, izdevumus uzkrājumiem novērtē nedrošās (apšaubāmās) summas apmērā vai
procentos no parāda vērtības un 100.pantā noteikts, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību
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normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas
iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu
samazinājuma.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto
daļu pašvaldībai reizi ceturksnī jāpublicē savā mājas lapā informācija par nodokļu parādu
dzēšanu.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu
Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99. un 100.pantu,
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25panta ceturto daļu, kā arī Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas 2017.gada 18.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu EUR 1588,11 apmērā
pašvaldības budžetā saskaņā ar pielikumu, t.sk.:
pamatparāds EUR 1200,36;
nokavējuma nauda EUR 387,75.
2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
17.§
Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un
ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu
Ziņo: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2017.gada 13.maija sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/257 „Par brīvo dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas izdevumu, kompensējamo izdevumu, apkures maksu un kredītprocentu
apmaksu” (pašvaldībā saņemts 15.05.2017. reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/572) ar lūgumu segt no
Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2017.gada aprīļa mēnesī aprēķināto summu
EUR 323,35 apmērā t.sk. EUR 4,53 par apgaismošanu, EUR 236,48 par neizīrēto dzīvokļu
apsaimniekošanas maksu, EUR 12,52 kompensējamo izdevumu, kredītprocentu maksu un
EUR 69,82 apkures apmaksu.
Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā
dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25.punktu un izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas
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izdevumu, kompensējamo izdevumu, apkures maksu un kredītprocentu apmaksu par 2017.gada
aprīļa mēnesi EUR 323,35 (trīs simti divdesmit trīs euro 35 centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas izdevumu, kompensējamo izdevumu, apkures maksu un kredītprocentu
apmaksu par 2017.gada aprīļa mēnesi EUR 323,35 (trīs simti divdesmit trīs euro 35 centi)
apmērā no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem
līdzekļiem atbilstoši 1.pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

18.§
Par nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 45, Ludzā nomas maksas atlaidi SIA „NIKAL”
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 15.maijā SIA „NIKAL” iesniedza Ludzas novada pašvaldībā iesniegumu
(reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/769) ar lūgumu piešķirt nomas maksas atlaidi vasaras mēnešos Ludzas
Mūzikas pamatskolā pēc adreses Stacijas ielā 45, Ludzā.
Izvērtējot esošo situāciju un saskaņā ar 2009.gada 26.novembra Ludzas novada domes
”Ludzas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikumi” 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 14.punkta b) apakšpunktu, un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgā komiteja
2017.gada 18.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs,
Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas maksas atlaidi SIA „NIKAL” par nedzīvojamām telpām Stacijas ielā 45,
Ludzā 50 % apmērā un noteikt nomas maksu EUR 0,11 (nulle euro 11 centi) par vienu
kvadrātmetru un pievienotās vērtības nodoklis (21%) mēnesī uz vasaras periodu no 2017.gada
1.jūnija līdz 2017.gada 31.augustam.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot papildus vienošanos
par nedzīvojamās telpas nomas maksu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

19.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
Biržas ielā 1A, Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 26.aprīlī Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Biržas ielā 1A,
Ludzā pārvaldnieka SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. ar Nr.3.1.1.8.1/270) ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, Biržas ielā 1A ieejas
jumtiņu nomaiņai un kāpņu telpas logu uzstādīšanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
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dzīvojamo māju renovācijai”” 15.punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
energoefektivitātes pasākumiem: 15.2.1.apakšpunkts nosaka, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā
platība ir līdz 3000 m² ne vairāk kā EUR 10000,00 un 17.3.punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu mājas renovācijai, ja mājas vai tās daļas tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai vai ja ir jālikvidē terora akta,
avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, tiek piešķirts dzīvojamās mājas
renovācijas darbiem – 50% bet ne vairāk kā EUR 6000,00
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpmāk tekstā - komisija) izvērtējot
dzīvojamās mājas Biržas ielā 1A, Ludzā un konstatēja, ka pieteikumā sniegtā informācija ir
pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības
2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19 18.punktā noteiktie dokumenti.
2017.gada 18.maijā komisijas sēdē izskatot darbu tāmi (ieejas jumtiņu nomaiņai)
daudzdzīvokļu mājā Biržas ielā 1A, Ludzā par kopējo summu EUR 1662,17 saskaņā ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 ”Par Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo
māju renovācijai” 17.3.punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu 50 % apmērā, tas ir
EUR 830,09 apmērā.
Izskatot darbu tāmi kāpņu telpas logu uzstādīšanai dzīvojamai mājai Biržas ielā 1A,
Ludzā, kas sastādīta par kopējo summu EUR 8577,00 un saskaņā ar 2011.gada 25.augusta
Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 15.punkta 15.2.1. apakšpunktu komisija iesaka
piešķirt līdzfinansējumu 50 % apmērā, tas ir līdz EUR 4288,50 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 15.2.1.punktu
un 17.3.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Biržas ielā 1A, Ludzā ieejas jumtiņu nomaiņai Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu 50% no darbu tāmes EUR 830,09 (astoņi simti trīsdesmit
euro un 09 centu) apmērā.
2. Piešķirt dzīvojamās mājas Biržas ielā 1A, Ludzā kāpņu telpas logu uzstādīšanai,
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 50% no darbu tāmes, tas ir EUR 4288,50 (četri
tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi euro un 50 centu) apmērā.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
20.§
Par brīvpusdienu piešķiršanu
Ziņo: A.Gendele
1. Izskatot Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Matjušenokas
2017.gada 10.maija iesniegumu, reģ. Nr. 3.1.1.8.1/569, par ēdināšanas izdevumu segšanu no
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pirmsskolas izglītības budžeta audzēkņiem, kuri apmeklē diennakts grupu, un ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem no
2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 30.jūnijam un no 2017.gada 1.augusta līdz 2017.gada
31.augustam:
1.1.1. N. K., personas kods XXX;
1.1.2. R. P., personas kods XXX;
1.1.3. K. P., personas kods XXX;
1.1.4. S. P., personas kods XXX;
1.1.5. K. K., personas kods XXX;
1.1.6. K. B., personas kods XXX;
1.1.7. A. Š., personas kods XXX;
1.1.8. V. G., personas kods XXX;
1.1.9. A. C., personas kods XXX;
1.1.10. N. B., personas kods XXX;
1.1.11. J. I., personas kods XXX.
1.2. Finansējuma avots – Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes budžets.

21.§
Par izmaiņām Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā
Ziņo: A.Gendele
Ludzas novada dome ir izskatījusi Violas Andruščenko 2017.gada 28.aprīļa iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldībā saņemts 28.04.2017., reģistrēts ar reģistrācijas numuru
3.1.1.11.2/695) ar lūgumu izslēgt no Ludzas novada iepirkumu komisijas sastāva.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu un Publisko iepirkumu likuma 28.pantu, Ludzas novada pašvaldības iepirkumu
komisijas nolikuma (apstiprināts ar Ludzas novada domes 17.09.2009. sēdes lēmumu (protokols
Nr.12, 23.§), grozījumi ar Ludzas novada domes 28.11.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.25,
40.§)) 1.4. un 1.8.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs,
Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2014.gada 5.novembra sēdes lēmumā „Par Ludzas
novada iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.20, 7.§) šādus grozījumus:
1.1. Izslēgt no Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāva komisijas locekli Violu
Andruščenko.
1.2. Iekļaut Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā komisijas locekli Ilonu Igovenu
(Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja).
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2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības personāla speciālistei Inārai Strazdai sastādīt valsts
amatpersonu saraksta grozījumus un 15 (piecpadsmit) dienu laikā elektroniskā veidā iesniegt tos
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
22.§
Par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāvā
Ziņo: A.Gendele
Ludzas novada dome ir izskatījusi Artura Isakoviča 2017.gada 8.maija iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldībā saņemts 08.05.2017., reģistrēts ar reģistrācijas numuru
3.1.1.11.2/724) ar lūgumu izslēgt no Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas
sastāva.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām” 3.panta pirmo
daļu un 4.panta otro daļu, un Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas
nolikuma (apstiprināts ar Ludzas novada domes 28.01.2010. sēdes lēmumu (protokols Nr.1,
85.§)) 2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2012.gada 25.oktobra sēdes lēmumā „Par izmaiņām
Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāvā” (protokols Nr.28, 24.§)
šādus grozījumus:
1.1. Izslēgt no Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāva komisijas
locekli Arturu Isakoviču.
1.2. Iekļaut Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāvā komisijas
locekli Igoru Kozlovu (Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas sabiedriskā transporta organizators).
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības sekretārei Inārai Vondai 10 (desmit) dienu laikā
rakstiski informēt Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju par izmaiņām Ludzas novada
pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāvā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības personāla speciālistei Inārai Strazdai sastādīt valsts
amatpersonu saraksta grozījumus un 15 (piecpadsmit) dienu laikā elektroniskā veidā iesniegt tos
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
23.§
Par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas sastāvā
Ziņo: A.Gendele
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Ludzas novada dome ir izskatījusi Artura Isakoviča 2017.gada 8.maija iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldībā saņemts 08.05.2017., reģistrēts ar reģistrācijas numuru
3.1.1.11.2/724) ar lūgumu izslēgt no Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas
komisijas sastāva.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas nolikuma
(apstiprināts ar Ludzas novada domes 27.05.2010. sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 62.§)
1.2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2014.gada 25.septembra sēdes lēmumā „Par Ludzas
novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols
Nr.17, 31.§) šādus grozījumus:
1.1. Izslēgt no Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas sastāva
komisijas locekli Arturu Isakoviču.
1.2. Iekļaut Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas sastāvā
komisijas locekli Līgu Mežuli (Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāja).
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības personāla speciālistei Inārai Strazdai sastādīt valsts
amatpersonu saraksta grozījumus un 15 (piecpadsmit) dienu laikā elektroniskā veidā iesniegt tos
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
24.§
Par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā
Ziņo: A.Gendele
Ludzas novada dome ir izskatījusi Artura Isakoviča 2017.gada 8.maija iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldībā saņemts 08.05.2017., reģistrēts ar reģistrācijas numuru
3.1.1.11.2/724) ar lūgumu izslēgt no Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas
sastāva.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikuma (apstiprināts ar
Ludzas novada domes 17.09.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 26.§), grozījumi ar Ludzas
novada domes 22.10.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 10.§)) 3.1.punktu, ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Izdarīt Ludzas novada domes 2014.gada 25.septembra sēdes lēmumā „Par Ludzas
novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.17, 29.§)
šādus grozījumus:
1. Izslēgt no Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva komisijas locekli
Arturu Isakoviču.
2. Iekļaut Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā komisijas locekli
Raiti Osipovu (Ludzas novada bāriņtiesas loceklis, vecākais lietvedis).
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības personāla speciālistei Inārai Strazdai sastādīt valsts
amatpersonu saraksta grozījumus un 15 (piecpadsmit) dienu laikā elektroniskā veidā iesniegt tos
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.

25.§
Par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvā
Ziņo: A.Gendele
Ludzas novada dome ir izskatījusi Artura Isakoviča 2017.gada 8.maija iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldībā saņemts 08.05.2017., reģistrēts ar reģistrācijas numuru
3.1.1.11.2/724) ar lūgumu izslēgt no Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas
sastāva.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un piekto daļu, un
Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas nolikuma (apstiprināts ar Ludzas
novada domes 22.06.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 43.§) 1.4. un 1.8.punktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Ludzas novada domes 2011.gada 22.jūnija sēdes lēmumā „Par Ludzas novada
pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” (protokols
Nr.10, 43.§) šādus grozījumus:
1. Izslēgt no Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas sastāva komisijas
locekli Arturu Isakoviču.
2. Iekļaut Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvā komisijas
locekli Juri Kučinski (Ludzas novada būvvaldes būvinspektors).
26.§
Par izmaiņām Ludzas novada medību koordinācijas komisijas sastāvā
Ziņo: A.Gendele
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Ludzas novada dome ir izskatījusi Artura Isakoviča 2017.gada 8.maija iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldībā saņemts 08.05.2017., reģistrēts ar reģistrācijas numuru
3.1.1.11.2/724) ar lūgumu izslēgt no Ludzas novada medību koordinācijas komisijas sastāva.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. un 3.punktu,
Ludzas novada medību koordinācijas komisijas nolikuma (apstiprināts ar Ludzas novada domes
23.04.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 24.§) 3.1. un 3.2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Ludzas novada domes 2015.gada 23.aprīļa sēdes lēmumā „Par Ludzas novada
medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.5, 24.§) šādus
grozījumus:
1. Izslēgt no Ludzas novada medību koordinācijas komisijas sastāva Arturu Isakoviču.
2. Iekļaut Ludzas novada medību koordinācijas komisijas sastāvā Igoru Kozlovu (medību
iecirknis, fiziska persona I.Kozlovs).
27.§
Par nekustamā īpašuma “Bārbeles”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 23.martā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības “Bārbeles”, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 26.§).
2017.gada 10.maijā tika rīkota nekustamā īpašuma – “Bārbeles”, Cirmas pagastā Ludzas
novadā, reģistrēts Cirmas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0056 0323 ar kadastra
numuru 6850 003 0224, kas sastāv no zemes vienības 0,3531 ha platībā ar kadastra apzīmējums
6850 003 0224, izsole, kurā piedalījās viens pretendents – A. K. personas kods, XXX.
Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR 1004,51 (viens tūkstotis četri euro 51 centu) un ir
ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Bārbeles”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
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 nekustamo īpašumu
divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
A. K. ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 1004,51 (viens tūkstotis četri euro 51 centu)
apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas novada
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2017.gada 10.maija organizētās izsoles rezultātiem
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
18.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija kopīgās
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sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – “Bārbeles”, Cirmas pagasts Ludzas novads ar
kadastra numuru 6850 003 0224, kas sastāv no zemes vienības 0,3531 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6850 003 0224, 2017.gada 10.maija izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums
nosolīts par EUR 1004,51 (viens tūkstotis četri euro 51 centu). Par izsoles uzvarētāju atzīt A.
K., personas kods XXX, (adrese).
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

28.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Liepājas ielā 37, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: A.Gendele
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2017.gada 20.aprīlī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.1, Liepājas ielā
37, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, J. Z. atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2017.gada 18.maija lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.1, Liepājas ielā 37, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.1, Liepājas ielā 37, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Liepājas ielā 37, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Liepājas ielā 37 – 1, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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29.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Liepājas ielā 19 G, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: A.Gendele
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2017.gada 19.aprīlī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.12, Liepājas
ielā 19 G, Ludzā, Ludzas novadā īrnieka, I. P. atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2017.gada 19.aprīļa lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.12, Liepājas ielā 19 G, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.12, Liepājas ielā 19G, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.12, Liepājas ielā 19 G, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Liepājas ielā 19 G – 12, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

30.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu
6801 006 0033, 1028 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses Stacijas iela 80A, Ludza,
Ludzas novads nodošanu atsavināšanai
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 16.maijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts S. K. iesniegums ar lūgumu
atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību 1028 m2 platībā, pēc adreses Stacijas iela 80A,
Ludza, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.apakšpunktu, kas nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas
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ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas
ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai
zemei.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2017.gada 18.maija lēmumu „Par nekustamā īpašuma, zemes vienības
(starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0033, 1028 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses
Stacijas iela 80A, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai un ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 6801 006
0033, 1028 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses Stacijas iela 80A, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0033
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
31.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu
6801 006 0249, 1471 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses Stacijas iela 84A,
Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 16.maijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts S. K. iesniegums ar lūgumu
atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību 1471 m2 platībā, pēc adreses Stacijas iela 84A,
Ludza, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas
3.apakšpunktu, kas nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas
ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas
ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai
zemei.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2017.gada 18.maija lēmumu „Par nekustamā īpašuma, zemes vienības
(starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0249, 1471 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses
Stacijas iela 84A, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai un ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
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Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 6801 006
0249, 1471 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses Stacijas iela 84A, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0249
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
32.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 16.maijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts Ludzas novada domes
Dzīvokļu komisijas iesniegums ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.4,
Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā. Augstāk minētā dzīvokļa tehniskais stāvoklis ir
neapmierinošs.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2017.gada 18.maija lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.4, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Tālavijas ielā 27 – 4, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

33.§
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Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2, Tālavijas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 16.maijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts Ludzas novada domes
Dzīvokļu komisijas iesniegums ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.2,
Tālavijas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā. Augstāk minētā dzīvokļa tehniskais stāvoklis ir
neapmierinošs.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2017.gada 18.maija lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Tālavijas ielā 30, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.2, Tālavijas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Tālavijas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Tālavijas ielā 30 – 2, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
34.§
Informācija par SIA “Ludzas medicīnas centrs” 2016.gada pārskatu
Ziņo: S.Pedāne; A.Gendele
2016.gadā slimnīca turpināja darbu atbilstoši aprūpes slimnīcas statusam, kurš neparedz
diennakts neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu. Gada beigās tika akreditēta klīniskā
laboratorija atbilstoši ISO standarta prasībām. Stacionāra palīdzība tika sniegta 1 986 pacientiem,
plānoti 1 982. Ambulatoros speciālistus apmeklēja 23 tūkstoši pacientu, dienas stacionārā
ārstējās 441 pacients un veiktas 349 operācijas.
Salīdzinājumā ar 2015.gadu par 6% (24 992 EUR) pieauga maksas medicīnisko
pakalpojumu ieņēmumi, kas pamatā saistīts ar to, ka gada beigās bija pārstādātas kvotas.
Bilances kopsumma 7 940 557 EUR (2016.gads); 8 140 464 EUR (2015.gads);
samazinājās par 199 907 EUR.
Sabiedrības aktīvi 2016.gada laikā samazinājās par 2,5 % ir saistīta ar pamatlīdzekļu
nolietojumu. Pašu kapitāls 2 725 791 EUR (2016.gadā); 2 678 498 EUR (2015.gadā); pieauga
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par 47 293 EUR. Pašvaldības ieguldījums 50 000 EUR. Tika veikts slimnīcas virtuves remonts
un iegādātas virtuves iekārtas. Neto apgrozījums sastādīja 2,05 miljoni EUR, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu palielinājies par 3,6 %.
No kopējā sabiedrības pārskata gada neto apgrozījuma 78 % sastāda valsts apmaksātie
veselības aprūpes pakalpojumi; 20,1 % ieņēmumi no maksas medicīniskajiem pakalpojumiem un
pacientu iemaksām un 1,9 % saņemti no pārējiem sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem.
Gada darbības rezultāts - zaudējumi 2 707 EUR.
Pārsvarā, tas saistīts ar pamatlīdzekļu nolietojumu 334 tūkstoši EUR, no tā jaunā korpusa
nolietojums 117 tūkstoši EUR.
Gada beigās valsts galvotā aizdevuma atlikums sastādīja 4 242 680 EUR (+ 920 %).
Svarīgākie notikumi pēc gada beigām - Veselības ministrija pārņēma valsts galvoto
aizņēmumu 4 242 680 EUR, ieguldot daļas pamatkapitālā. Līdz ar to pamatkapitāls ir
7 321 722 EUR, t.i. 58 % Veselības ministrijai un 42% Ludzas novada pašvaldībai.
Par 2016.gada pārskatu tika saņemts zvērināta revidenta atzinums, bez iebildumiem.
Š.g. 28.aprīlī 2016.gada pārskats tika apstiprināts dalībnieku sapulcē, kur piedalījās
Veselības ministrijas valsts sekretārs Kārlis Ketners, (kas pārstāv 58% kapitāla daļu); Ludzas
novada pašvaldība, kas pārstāv 42% kapitāla daļu.
Pēc Veselības ministrijas ieteikuma, lai uzlabotu (grāmatvediskos) finansiālos rādītājus
esam samazinājuši jaunā korpusa nolietojumu procentu no 1,5 % ( kalpošanas laiks 66 gadi) uz
1% (uz 100 gadiem).
Uzklausot SIA „Ludzas medicīnas centrs” galvenās grāmatvedes S.Pedānes sniegto
informāciju, domes deputātu viedokļus, domes deputāti vienojas:
SIA „Ludzas medicīnas centrs” galvenās grāmatvedes S.Pedānes sniegto informāciju par
SIA „Ludzas medicīnas centrs” 2016.gada pārskatu pieņemt zināšanai.

35.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.4 „Par ielu tirdzniecību
un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
Uzklausot ziņojumu par saistošo noteikumu projektu, grozījumiem saistošo noteikumu
projektā (tiek grozīti saistošo noteikumu 20., 21.1.1., 21.2.5., 21.3.5., 21.4.1. un 49.punkti), sēdes
vadītāja A.Gendele aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
3.punktu, 12.05.2010. MK noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu, likuma „Par
nodevām un nodokļiem” 12.pantu, MK 28.16.2005. noteikumiem Nr.480 „Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas”, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2017.gada 18.maija kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 18.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs
Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
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2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.4 „Par
ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā” rakstiskā un elektroniskā
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadītājai saistošos noteikumus Nr.4 „Par ielu tirdzniecību
un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā” saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
45.panta nosacījumiem:
3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvajā izdevumā „Ludzas
Novada Vēstis”;
3.2. izvietot saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
4. Uzdot 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.

36.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.36 „Par Ludzas novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 12.05.2010. LR
Ministru kabineta noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu, likuma „Par nodevām un
nodokļiem” 12.pantu, MK 28.16.2005. noteikumiem Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas”, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs,
Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.5 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par Ludzas novada
pašvaldības nodevām”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.5 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par
Ludzas novada pašvaldības nodevām”” rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un Reģionālās attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadītājai saistošos noteikumus Nr.5 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par Ludzas novada
pašvaldības nodevām”” saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta nosacījumiem:
3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvajā izdevumā „Ludzas
Novada Vēstis”;
3.2. izvietot saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
4. Uzdot 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.
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37.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 27.04.2017. sēdes lēmumā „Par ilgtermiņa
aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības investīciju projekta „Ludzas vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides modernizācija” īstenošanai” (protokols Nr.6, 25.§)
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs
Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Veikt grozījumus Ludzas novada domes 27.04.2017. sēdes lēmumā “Par ilgtermiņa
aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības investīciju projekta “Ludzas vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides modernizācija”” īstenošanai, izsakot šādā redakcijā:
“Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut
ņemt Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības
investīciju projekta „Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija”
īstenošanai EUR 1 192 547 apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 12 gadiem.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt 2019.gada septembrī un aizņēmumu atmaksāt līdz
2029.gada jūnijam, saskaņā ar 1.pielikumu.”
38.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
18.Novembra ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība 2017.gada 24.maijā saņēma dzīvojamās mājas
18.Novembra ielā 16, Ludzā pārvaldnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela
49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/614) ar lūgumu piešķirt
līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, 18.Novembra ielā 16 avārijas situācijas novēršanai
(pilastru nostiprināšanai).
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”” 17.3.punktu, pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu mājas renovācijai, ja mājas vai tās daļas tehniskais stāvoklis normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai vai ja ie jālikvidē terora
akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, tiek piešķirts dzīvojamās mājas
renovācijas darbiem – 50% bet ne vairāk kā EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpmāk tekstā - komisija) apsekoja
dzīvojamo māju 18.Novembra ielā 16, Ludzā un konstatēja, ka pieteikumā sniegtā informācija
ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības
2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19 18.punktā noteiktie dokumenti.
2017.gada 24.maijā komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi kāpņu telpas ārējas sienas
nostiprināšanai dzīvojamai mājai 18.Novembra ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, kas ir par
kopējo summu EUR 1416,58 ar PVN un saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada
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domes saistošo noteikumu Nr. 19 17.3.punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu 50%,
tas ir EUR 708,29 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011. gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo
māju renovācijai” 17.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā pilastru
nostiprināšanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu no darbu tāmes 50%, tas ir EUR
708,29 (septiņi simti astoņi euro un 29 centi) apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
39.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
18.Novembra ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 24.maijā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas
18.Novembra ielā 25, Ludzā pārvaldnieka SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”,
reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu
(pašvaldībā reģ. ar Nr.3.1.1.8.1/616) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas
Ludzā, 18.Novembra ielā 25, avārijas situācijas novēršanai jumta seguma daļas
kapitālremontam.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 17.3.punktu, pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu mājas renovācijai, ja mājas vai tās daļas tehniskais stāvoklis normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai ja ir jālikvidē terora
akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas – 50% apmērā bet ne vairāk kā
EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpmāk tekstā - komisija) pēc būvvaldes
sniegtās informācijas par jumta (dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 25, Ludzā) tehnisko
stāvokli un konstatēja, ka pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir
atbalstāms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo
noteikumu Nr.19 18.punktā noteiktie dokumenti.
Komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi jumta kapitālremontam dzīvojamai mājai
18.Novembra ielā 25, Ludzā, Ludzas novads, kas sastāda par kopējo summu EUR 10865,30
apmērā, un pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu
Nr. 19 17.3.punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu EUR 5432,65 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības
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līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo
māju renovācijai” 17.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā jumta
kapitālajam remonta pašvaldības līdzfinansējumu EUR 5432,65 (pieci tūkstoši četri simti
trīsdesmit divi euro un 65 centi) apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
40.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
18.Novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 24.maijā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas 18.novembra
ielā 27, Ludzā pārvaldnieka SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. ar
Nr.3.1.1.8.1/612) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, 18.novembra
ielā 27, avārijas situācijas novēršanai jumta seguma daļas kapitālremontam.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 17.3.punktu, pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu mājas renovācijai, ja mājas vai tās daļas tehniskais stāvoklis normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai ja ir jālikvidē terora
akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas – 50% apmērā bet ne vairāk kā
EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpmāk tekstā - komisija) apsekoja
dzīvojamo māju 18.novembra ielā 27, Ludzā un konstatēja, ka pieteikumā sniegtā informācija
ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības
2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19 18.punktā noteiktie dokumenti.
2017.gada 24.maijā komisijas sēdē izskatot darbu tāmi (virs 2 kāpņu telpām) jumta
kapitālremontam dzīvojamai mājai 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novads, kas sastāda
par kopējo summu EUR 9028,04 ar PVN, un pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada domes saistošo noteikumu Nr.19 17.3.punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu
EUR 973,18 apmērā. Jo 2016.gada 28.jūlijā Ludzas novada dome piešķīra dzīvojamās mājas
18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā jumta kapitālajam remontam pašvaldības
līdzfinansējumu EUR 5026,82 (pieci tūkstoši divdesmit seši euro un 82 centi) apmērā (virs 3.
un 4. kāpņu telpas).
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo
māju renovācijai” 17.3 punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
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Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā jumta
kapitālajam remonta pašvaldības līdzfinansējumu EUR 973,18 (deviņi simti septiņdesmit trīs
euro un 18 centi) apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
41.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
Liepājas ielā 17A, Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: A.Gendele
2017. gada 24.maijā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Liepājas ielā
17A, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. ar
Nr.3.1.1.8.1/611) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, Liepājas ielā
17A, auto transporta stāvvietas ierīkošanai un piebraucamā ceļa renovācijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek
piešķirts mājas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma
renovācijai vai atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00,
bet 16.2. punkts nosaka, ka līdzfinansējums automašīnu stāvlaukumu ierīkošanai vai
renovācijai tiek piešķirts – 50% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai apsekoja dzīvojamo māju Liepājas ielā 17A,
Ludzā un konstatēja, ka pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir
atbalstāms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo
noteikumu Nr.19 18.punktā noteiktie dokumenti.
2017.gada 24.maijā komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi auto transporta stāvvietas
ierīkošanai Liepājas ielā 17A, Ludzā par kopējo summu EUR 7491,74 un saskaņā ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.2.punktu komisija
iesaka piešķirt līdzfinansējumu EUR 3745,87 apmērā un izskatot piebraucamā ceļa
ierīkošanas darbu tāmi Liepājas ielā 17A, Ludzā par kopējo summu EUR 7562,56, saskaņā ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1.punktu iesaka
piešķirt līdzfinansējumu 80% no kopējās tāmes, t. i. EUR 6050,05 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo
māju renovācijai” 16.1 un 16.2. punktiem, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs,
Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 17A, Ludzā, automašīnu stāvlaukuma
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ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 50 % apmērā no darbu tāmes
EUR 3745,87 (trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci euro un 87 centu) apmērā.
2. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 17A, Ludzā, piebraucamā ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % apmērā no darbu tāmes t.i. EUR 6050,05
(seši tūkstoši piecdesmit euro 05 centi) apmērā.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

42.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
Liepājas ielā 37, Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 24.maijā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Liepājas ielā
37, Ludzā pārvaldnieka SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģistrēts
ar Nr.3.1.1.8.1/615) ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā,
Liepājas ielā 37 kāpņu telpās logu nomaiņai un avārijas situācijas novēršanai ieejas jumtiņu
nomaiņai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”” 15.punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem: 15.2.1.apakšpunkts nosaka, ja
daudzdzīvokļu mājas kopējā platība ir līdz 3000 m² ne vairāk kā EUR 10000,00. un 17.3.
punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu mājas renovācijai, ja mājas vai tās daļas
tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai
veselībai vai ja ir jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas,
tiek piešķirts dzīvojamās mājas renovācijas darbiem – 50% bet ne vairāk kā EUR 6000,00
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo mju renovācijai” (turpmāk tekstā - komisija) izvērtējot
dzīvojamās mājas Liepājas ielā 37, Ludzā un konstatēja, ka pieteikumā sniegtā informācija ir
pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības
2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19 18.punktā noteiktie dokumenti.
2017.gada 24.maijā komisijas sēdē izskatot darbu tāmi (ieejas jumtiņu nomaiņai)
daudzdzīvokļu mājā Liepājas ielā 37, Ludzā par kopējo summu EUR 2492,25 saskaņā ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 ”Par Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo
māju renovācijai” 17.3. punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu 50 % apmērā, tas ir
EUR 1246,13 apmērā.
Izskatot darbu tāmi kāpņu telpas logu uzstādīšanai dzīvojamai mājai Liepājas ielā 37,
Ludzā, kas sastādīta par kopējo summu EUR 2280,02 un saskaņā ar 2011.gada 25.augusta
Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 15.punkta 15.2.1. apakšpunktu komisija
iesaka piešķirt līdzfinansējumu 50 % apmērā, tas ir līdz EUR 1140,01 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības
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līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo
māju renovācijai” 15.2.1 punktu un 17.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs
Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās
Edgars Mekšs, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 37, Ludzā ieejas jumtiņu nomaiņai Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu 50% no darbu tāmes EUR 1246,13 (viens tūkstotis divi
simti četrdesmit seši euro un 13 centu) apmērā.
2. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 37, Ludzā kāpņu telpas logu uzstādīšanai,
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 50% no darbu tāmes, tas ir EUR 1140,01 (viens
tūkstotis viens simts četrdesmit euro un 01 centu) apmērā.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

43.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
Latgales ielā 242, Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 24.maijā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Latgales ielā
242, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. ar
Nr.3.1.1.8.1/613) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, Latgales ielā
242 avārijas situācijas novēršanai (skursteņu pārmūrēšana).
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”” 17.3.punktu, pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu mājas renovācijai, ja mājas vai tās daļas tehniskais stāvoklis normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai ja ir jālikvidē terora
akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas – 50% apmērā bet ne vairāk kā
EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpmāk tekstā - komisija) apsekoja
dzīvojamo māju Latgales ielā 242, Ludzā un konstatēja, ka pieteikumā sniegtā informācija ir
pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības
2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19 18.punktā noteiktie dokumenti.
2017.gada 24.maijā komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi skursteņu kapitālremontam
dzīvojamai mājai Latgales ielā 242, Ludzā, Ludzas novads, kas ir par kopējo summu
EUR 10735,01, un pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo
noteikumu Nr. 19 17.3. punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu – 50% apmērā, tas ir
EUR 5367,51 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam
pievienotos dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada
25.augusta Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada
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pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo
māju renovācijai” 17.3 punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Latgales ielā 242, Ludzā, Ludzas novads skursteņu
pārmūrēšanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 5367,51 (pieci tūkstoši trīs
simti sešdesmit septiņi euro un 51 centu) apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
44.§
Par amatu savienošanas atļauju
Ziņo: S.Jakovļevs
1.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Līgas Mežules, personas kods XXX, 2017.gada
17.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 17.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.4/373) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada administratīvo aktu
strīdu komisijas locekles amatu ar galvenā grāmatveža pienākumiem Ludzas novada vēlēšanu
komisijā uz 2017.gada pašvaldību vēlēšanu laiku.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
L.Mežule, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2012.gada 22.novembra sēdes
lēmumu „Par izmaiņām Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā”
(protokols Nr.29, 40.§), pilda Ludzas novada administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa
pienākumus.
L.Mežule ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav
noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedrībā;
3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
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personas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Līdz ar to L.Mežule kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
saņemta attiecīgās amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauja.
L.Mežuli kā Ludzas novada administratīvo aktu strīdu komisijas locekli apstiprināja
amatā Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta
sniegt atļauju savienot Ludzas novada administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa amatu ar
galvenā grāmatveža pienākumiem Ludzas novada vēlēšanu komisijā.
Izvērtējot Ludzas novada administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa amata
pienākumus vienlaikus ar galvenā grāmatveža amata pienākumiem Ludzas novada vēlēšanu
komisijā, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un
nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas
tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, L.Mežulei ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa amatu un galvenā
grāmatveža pienākumus Ludzas novada vēlēšanu komisijā, pastāv iespēja, ka L.Mežule var
nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Līgai Mežulei, personas kods XXX, savienot Ludzas novada administratīvo
aktu strīdu komisijas locekļa amatu ar galvenā grāmatveža pienākumiem Ludzas novada
vēlēšanu komisijā.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Anastasijas Ņukšas, personas kods XXX,
2017.gada 18.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 18.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.4/375) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas locekles amatu ar vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāres amatu no
2017.gada 15.maija līdz 2017.gada 6.jūnijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
A.Ņukša, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumu
„Par Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.13, 11.§), pilda Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
locekļa pienākumus.
A.Ņukša ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
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3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav
noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedrībā;
3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Līdz ar to A.Ņukša kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu, uzņēmuma
līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un saņemta
attiecīgās amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauja.
A.Ņukšu kā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas locekli
apstiprināja amatā Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir
kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas locekļa amata
pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amata
pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu
un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas
tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, A.Ņukšai ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas locekļa amatu un Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu, pastāv iespēja, ka A.Ņukša var nonākt
interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Anastasijai Ņukšai, personas kods XXX, savienot Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu
iecirkņa komisijas sekretāra amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
3.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Anastasijas Ņukšas, personas kods XXX,
2017.gada 18.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 18.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.4/375) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības īpašuma

118
privatizācijas komisijas locekļa amatu ar vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāres amatu no
2017.gada 15.maija līdz 2017.gada 6.jūnijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
A.Ņukša pamatojoties uz Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra sēdes
lēmumu „Par Ludzas novada Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas apstiprināšanu”
(protokols Nr.12, 22.§), pilda Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas
locekļa-sekretāra pienākumus.
A.Ņukša ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav
noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedrībā;
3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Līdz ar to A.Ņukša kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu, uzņēmuma
līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un saņemta
attiecīgās amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauja.
A.Ņukšu kā Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas loceklisekretāru apstiprināja amatā Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir
institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada pašvaldības īpašuma
privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas sekretāra amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas locekļasekretāra amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
sekretāra amata pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, A.Ņukšai ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu un
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu, pastāv iespēja, ka A.Ņukša var
nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
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daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Anastasijai Ņukšai, personas kods XXX, savienot Ludzas novada
pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu ar Ludzas novada
vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
4.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Raita Osipova, personas kods XXX, 2017.gada
18.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 18.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.4/376) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa
amatu ar vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no 2017.gada 24.maija līdz 2017.gada
4.jūnijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
R.Osipovs, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija sēdes lēmumu
„Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu”
(protokols Nr.12, 39.§), ar 2014.gada 1.septembri pilda Ludzas novada bāriņtiesas locekļa
pienākumus.
R.Osipovs ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav
noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedrībā;
3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Līdz ar to R.Osipovs kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
saņemta attiecīgās amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauja.
R.Osipovu kā Ludzas novada bāriņtiesas locekli apstiprināja amatā Ludzas novada
dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot
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Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, R.Osipovam ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu, pastāv iespēja, ka R.Osipovs var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Raitim Osipovam, personas kods XXX, savienot Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
5.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Lilitas Rudzinskas, personas kods XXX, 2017.gada
18.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 18.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.4/377) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekles
amatu ar vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no 2017.gada 24.maija līdz 2017.gada
4.jūnijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
L.Rudzinska, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija sēdes lēmumu
„Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu”
(protokols Nr.12, 39.§), ar 2014.gada 1.septembri pilda Ludzas novada bāriņtiesas locekļa
pienākumus.
L.Rudzinska ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav
noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
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21) amatu arodbiedrībā;
3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Līdz ar to L.Rudzinska kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
saņemta attiecīgās amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauja.
L.Rudzinsku kā Ludzas novada bāriņtiesas locekli apstiprināja amatā Ludzas novada
dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, L.Rudzinskai ir pienākums jebkurā
brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām,
ja, pildot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka L.Rudzinska var nonākt interešu konflikta
situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Lilitai Rudzinskai, personas kods XXX, savienot Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
6.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ludzas novada bāriņtiesas locekles Veras
Raciborskas, personas kods XXX, 2017.gada 18.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā
saņemts 18.05.2017., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.1.11.4/378) ar lūgumu atļaut savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekles amatu ar vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no
2017.gada 24.maija līdz 2017.gada 4.jūnijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
V.Raciborska, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija lēmumu „Par
Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu”
(protokols Nr.12, 39.§), ar 2014.gada 1.septembri pilda Ludzas novada bāriņtiesas locekļa
pienākumus.
V.Raciborska ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
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personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav
noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedrībā;
3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Līdz ar to V.Raciborska kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
saņemta attiecīgās amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauja.
V.Raciborsku kā Ludzas novada bāriņtiesas locekli apstiprināja amatā Ludzas novada
dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, V.Raciborskai ir pienākums jebkurā
brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām,
ja, pildot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka V.Raciborska var nonākt interešu konflikta
situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Verai Raciborskai, personas kods XXX, savienot Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
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7.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ivetas Gajevskas, personas kods XXX, 2017.gada
15.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 18.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.4/379) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājas amatu no
2017.gada 15.maija līdz 2017.gada 6.jūnijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
I.Gajevska, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija lēmumu „Par
Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu”
(protokols Nr.12, 39.§), ar 2014.gada 1.septembri pilda Ludzas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja pienākumus.
Ludzas novada bāriņtiesas nolikuma (apstiprināts jaunā redakcijā ar Ludzas novada
domes 23.10.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 23.§)) 1.punkts nosaka, ka Ludzas novada
bāriņtiesa ir Ludzas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.
I.Gajevska ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka valsts amatpersona ir
publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piekto daļu publisku personu iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem ir atļauts savienot
valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi;
3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;
31) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas
personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
32) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiskas personas kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu
un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura
attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
4) citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir
saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā
organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Līdz ar to I.Gajevska kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu publiskas
personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
I.Gajevsku kā Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju apstiprināja amatā Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju
savienot Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas priekšsēdētājas amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pienākumus vienlaikus ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amata pienākumiem, Ludzas
novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu
veikšanai.
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Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, I.Gajevskai ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas priekšsēdētājas amatu, pastāv iespēja, ka I.Gajevska var nonākt interešu konflikta
situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piekto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Ivetai Gajevskai, personas kods XXX, savienot Ludzas novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājas amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
8.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ludzas novada bāriņtiesas locekles Larisas
Greidānes, personas kods XXX, 2017.gada 15.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā
saņemts 18.05.2017., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.1.11.4/380) ar lūgumu atļaut savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekles amatu ar vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāres amatu no
2017.gada 15.maija līdz 2017.gada 6.jūnijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
L.Greidāne, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija lēmumu „Par
Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu”
(protokols Nr.12, 39.§), ar 2014.gada 1.septembri pilda Ludzas novada bāriņtiesas locekļa
pienākumus.
L.Greidāne ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav
noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedrībā;
3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
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nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Līdz ar to L.Greidāne kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
saņemta attiecīgās amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauja.
L.Greidāni kā Ludzas novada bāriņtiesas locekli apstiprināja amatā Ludzas novada
dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
sekretāra amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, L.Greidānei ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
sekretāra amatu, pastāv iespēja, ka L.Greidāne var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Larisai Greidānei, personas kods XXX, savienot Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
9.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Katrīnas Skrebinskas, personas kods XXX,
2017.gada 15.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 22.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.4/391) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības
administratīvās komisijas locekļa amatu ar vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amatu
no 2017.gada 15.maija līdz 2017.gada 6.jūnijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
K.Skrebinska, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 25.septembra sēdes
lēmumu „Par Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.17, 29.§), pilda Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa
pienākumus.
K.Skrebinska ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
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lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav
noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedrībā;
3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Līdz ar to K.Skrebinska kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
saņemta attiecīgās amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauja.
K.Skrebinsku kā Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekli
apstiprināja amatā Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir
kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas
locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa amata
pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amata
pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu
un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas
tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, K.Skrebinskai ir pienākums jebkurā
brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām,
ja, pildot Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa amatu un Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amatu, pastāv iespēja, ka K.Skrebinska var
nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Katrīnai Skrebinskai, personas kods XXX, savienot Ludzas novada
pašvaldības administratīvās komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas priekšsēdētāja amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
10.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Katrīnas Skrebinskas, personas kods XXX,
2017.gada 15.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 22.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.4/391) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada dzīvokļu komisijas
locekļa amatu ar vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amatu no 2017.gada 15.maija līdz
2017.gada 6.jūnijam.
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Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
K.Skrebinska, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2013.gada 28.marta sēdes
lēmumu „Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā” (protokols Nr.5, 61.§), pilda Ludzas
novada dzīvokļu komisijas locekļa pienākumus.
K.Skrebinska ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav
noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedrībā;
3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Līdz ar to K.Skrebinska kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
saņemta attiecīgās amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauja.
K.Skrebinsku kā Ludzas novada dzīvokļu komisijas locekli apstiprināja amatā Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju
savienot Ludzas novada dzīvokļu komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas priekšsēdētāja amatu.
Izvērtējot Ludzas novada dzīvokļu komisijas locekļa amata pienākumus vienlaikus ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amata pienākumiem, Ludzas
novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu
veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, K.Skrebinskai ir pienākums jebkurā
brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām,
ja, pildot Ludzas novada dzīvokļu komisijas locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu
iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amatu, pastāv iespēja, ka K.Skrebinska var nonākt interešu
konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
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Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Katrīnai Skrebinskai, personas kods XXX, savienot Ludzas novada
dzīvokļu komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja
amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
11.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ainas Poikānes, personas kods XXX, 2017.gada
22.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 22.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.4/394) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības
dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekles-sekretāres amatu ar vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
A.Poikāne, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu
„Par Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.11, 36.§), pilda Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas locekles-sekretāres pienākumus.
A.Poikāne ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav
noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedrībā;
3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Līdz ar to A.Poikāne kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
saņemta attiecīgās amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauja.
A.Poikāni kā Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
locekli-sekretāri apstiprināja amatā Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir
institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas locekles-sekretāres amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
locekļa-sekretāra amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
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locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, A.Poikānei ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra
amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka
A.Poikāne var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Ainai Poikānei, personas kods XXX, savienot Ludzas novada pašvaldības
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu ar Ludzas novada vēlēšanu
iecirkņa komisijas locekļa amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
12.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ainas Poikānes, personas kods XXX, 2017.gada
22.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 22.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.4/394) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieces-sekretāres amatu ar vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
A.Poikāne, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumu
„Par Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.13, 11.§), pilda Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra pienākumus.
A.Poikāne ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav
noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedrībā;
3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
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izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Līdz ar to A.Poikāne kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
saņemta attiecīgās amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauja.
A.Poikāni kā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieku-sekretāru apstiprināja amatā Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas
novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra amatu ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja
vietnieka-sekretāra amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana
neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām
un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, A.Poikānei ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietniekasekretāra amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja,
ka A.Poikāne var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Ainai Poikānei, personas kods XXX, savienot Ludzas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra amatu ar Ludzas novada
vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
13.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ainas Poikānes, personas kods XXX, 2017.gada
22.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 22.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.4/394) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības
uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas locekļa amatu ar vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa
amatu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
A.Poikāne, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 25.septembra sēdes
lēmumu „Par Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas sastāva
apstiprināšanu” (protokols Nr.17, 31.§), pilda Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības
licencēšanas komisijas locekļa pienākumus.
A.Poikāne ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
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amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav
noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedrībā;
3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Līdz ar to A.Poikāne kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
saņemta attiecīgās amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauja.
A.Poikāni kā Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas
locekli apstiprināja amatā Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija,
kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības
licencēšanas komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa
amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas locekļa
amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata
pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu
un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas
tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, A.Poikānei ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas locekļa amatu un
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka A.Poikāne var
nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Ainai Poikānei, personas kods XXX, savienot Ludzas novada pašvaldības
uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
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189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
14.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ainas Poikānes, personas kods XXX, 2017.gada
22.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 22.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.4/394) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības
komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai locekļa amatu ar vēlēšanu
iecirkņa komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
A.Poikāne, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra sēdes
lēmumu „Par komisijas izveidošanu darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai”
(protokols Nr.21, 32.§), pilda Ludzas novada pašvaldības komisijas darījumu ar
lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai locekļa pienākumus.
A.Poikāne ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav
noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedrībā;
3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Līdz ar to A.Poikāne kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
saņemta attiecīgās amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauja.
A.Poikāni kā Ludzas novada pašvaldības komisijas darījumu ar lauksaimniecības
zemēm izvērtēšanai locekli apstiprināja amatā Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada
dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada pašvaldības
komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai locekļa amatu ar Ludzas novada
vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemēm
izvērtēšanai locekļa amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana
neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām
un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz

133
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, A.Poikānei ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai
locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka
A.Poikāne var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Ainai Poikānei, personas kods XXX, savienot Ludzas novada pašvaldības
komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai locekļa amatu ar Ludzas novada
vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
15.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ainas Poikānes, personas kods XXX, 2017.gada
22.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 22.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.4/394) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības zemes
nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
A.Poikāne, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2015.gada 23.aprīļa sēdes lēmumu
„Par zemes nomas tiesību izsoles komisijas izveidošanu” (protokols Nr.5, 43.§), pilda Ludzas
novada pašvaldības zemes nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka
pienākumus.
A.Poikāne ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav
noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedrībā;
3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
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personas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Līdz ar to A.Poikāne kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
saņemta attiecīgās amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauja.
A.Poikāni kā Ludzas novada pašvaldības zemes nomas tiesību izsoles komisijas
priekšsēdētāja vietnieku apstiprināja amatā Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada
dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada pašvaldības
zemes nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Ludzas novada
vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības zemes nomas tiesību izsoles komisijas
priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana
neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām
un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, A.Poikānei ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības zemes nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja
vietnieka amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja,
ka A.Poikāne var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Ainai Poikānei, personas kods XXX, savienot Ludzas novada pašvaldības
zemes nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Ludzas novada
vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
16.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Tatjanas Medveckas, personas kods XXX,
2017.gada 22.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 23.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.2/401) ar lūgumu atļaut savienot Istras pagasta pirmsskolas izglītības
iestādes vadītājas amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu uz
pašvaldības vēlēšanu laiku.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
T.Medvecka, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu
„Par Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iecelšanu amatā” (protokols Nr.27,
17.§), ar 2010.gada 1.novembri tika iecelta Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas amatā.
Ludzas novada Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma (apstiprināts
jaunā redakcijā ar Ludzas novada domes 27.11.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 15.§))
1.punkts nosaka, ka Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde ir Ludzas novada pašvaldības
dibināta pirmsskolas izglītības iestāde.
T.Medvecka ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka valsts amatpersona ir
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publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piekto daļu publisku personu iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem ir atļauts savienot
valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi;
3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;
31) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas
personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
32) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiskas personas kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu
un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura
attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
4) citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir
saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā
organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Līdz ar to T.Medvecka kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu
publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
T.Medvecku kā Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju apstiprināja
amatā Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta
sniegt atļauju savienot Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata pienākumus
vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas
novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu
veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, T.Medveckai ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu un Ludzas novada vēlēšanu
iecirkņa komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka T.Medvecka var nonākt interešu konflikta
situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piekto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Tatjanai Medveckai, personas kods XXX, savienot Istras pagasta
pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu.
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2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
17.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Valentīnas Matjušenokas, personas kods XXX,
2017.gada 22.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 23.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.2/402) ar lūgumu atļaut savienot Briģu pagasta pirmsskolas izglītības
iestādes vadītājas amatu ar vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no 2017.gada 24.maija
līdz 2017.gada 4.jūnijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
V.Matjušenoka, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra sēdes
lēmumu „Par Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iecelšanu amatā un
vadītājas algas likmes noteikšanu” (protokols Nr.27, 16.§), ar 2010.gada 1.novembri tika
iecelta Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas amatā.
Ludzas novada Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma (apstiprināts
jaunā redakcijā ar Ludzas novada domes 27.11.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 17.§))
1.punkts nosaka, ka Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde ir Ludzas novada pašvaldības
dibināta pirmsskolas izglītības iestāde.
V.Matjušenoka ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka valsts amatpersona ir
publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piekto daļu publisku personu iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem ir atļauts savienot
valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi;
3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;
31) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas
personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
32) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiskas personas kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu
un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura
attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
4) citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir
saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā
organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Līdz ar to V.Matjušenoka kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu
publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
V.Matjušenoku kā Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju apstiprināja
amatā Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta
sniegt atļauju savienot Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
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Izvērtējot Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata pienākumus
vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas
novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu
veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, V.Matjušenokai ir pienākums jebkurā
brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām,
ja, pildot Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu un Ludzas novada
vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka V.Matjušenoka var nonākt
interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piekto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Valentīnai Matjušenokai, personas kods XXX, savienot Briģu pagasta
pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
18.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ļubovas Vanageles, personas kods XXX,
2017.gada 22.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 23.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.2/403) ar lūgumu atļaut savienot Nirzas pamatskolas direktores amatu
ar vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
Ļ.Vanagele, pamatojoties uz Ludzas rajona padomes tautas izglītības nodaļas vadītāja
G.Kopeiko rīkojumu ar 1990.gada 1.septembri pilda Nirzas pamatskolas direktores amata
pienākumus.
Nirzas pamatskolas nolikuma (apstiprināts ar Ludzas novada domes 06.08.2009.
ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 23.§)) 1.punkts nosaka, ka Nirzas pamatsskola ir
Ludzas novada pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās
pamatizglītības programmas un interešu izglītības programmas.
Ļ.Vanagele ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka valsts amatpersona ir
publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piekto daļu publisku personu iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem ir atļauts savienot
valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi;
3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;
31) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas
personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
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iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
32) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiskas personas kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu
un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura
attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
4) citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir
saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā
organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Līdz ar to Ļ.Vanagele kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu
publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Ļ.Vanageli kā Nirzas pamatskolas direktori apstiprināja amatā apstiprināja Ludzas
rajona padomes tautas izglītības nodaļas vadītājs.
Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” Pārejas noteikumu
13.punkts nosaka, ka ar jaunievēlētās novada domes pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam
novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju (padomju) pilnvaras. Novada pašvaldība ir
attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja.
Saskaņā ar likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” Pārejas
noteikumu 13.punktu, Ludzas novada pašvaldība ar 2009.gada 1.jūliju ir attiecīgajā novadā
iekļauto vietējo pašvaldību (Briģu pagasta, Cirmas pagasta, Isnaudas pagasta, Istras pagasta,
Ludzas pilsētas, Nirzas pagasta, Ņukšu pagasta, Pildas pagasta, Pureņu pagasta, Rundēnu
pagasta) institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta
sniegt atļauju savienot Nirzas pamatskolas direktora amatu ar Ludzas novada vēlēšanu
iecirkņa komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Nirzas pamatskolas direktora amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, Ļ.Vanagelei ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Nirzas pamatskolas direktora amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu, pastāv iespēja, ka Ļ.Vanagele var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piekto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Ļubovai Vanagelei, personas kods XXX, savienot Nirzas pamatskolas
direktora amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
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19.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Elēnas Fjodorovas, personas kods XXX, 2017.gada
22.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 23.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.2/404) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada Sporta skolas
direktores amatu ar vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no 2017.gada 27.maija līdz
2017.gada 4.jūnijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
E.Fjodorova, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu
„Par Ludzas novada Sporta skolas direktora iecelšanu amatā” (protokols Nr.31, 1.§), tika
iecelta Ludzas novada Sporta skolas direktora amatā.
Ludzas novada Sporta skolas nolikuma (apstiprināts jaunā redakcijā ar Ludzas novada
domes 28.03.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 30.§)) 1.punkts nosaka, ka Ludzas novada
Sporta skola ir Ludzas novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes, profesionālās pilnveides sporta
izglītības programmas, interešu izglītības sporta programmas.
E.Fjodorova ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka valsts amatpersona ir
publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piekto daļu publisku personu iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem ir atļauts savienot
valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi;
3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;
31) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas
personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
32) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiskas personas kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu
un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura
attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
4) citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir
saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā
organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Līdz ar to E.Fjodorova kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu
publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
E.Fjodorovu kā Ludzas novada Sporta skolas direktori apstiprināja amatā Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju
savienot Ludzas novada Sporta skolas direktora amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada Sporta skolas direktora amata pienākumus vienlaikus ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
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amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, E.Fjodorovai ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada Sporta skolas direktora amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka E.Fjodorova var nonākt interešu konflikta
situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piekto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Elēnai Fjodorovai, personas kods XXX, savienot Ludzas novada Sporta
skolas direktora amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
20.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ingrīdas Paškevičas, personas kods XXX,
2017.gada 23.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 23.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.2/405) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājas amatu ar vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
I.Paškeviča, pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes 1999.gada 8.jūlija lēmumu „Par
Ludzas 1.bērnudārza vadītāju” (protokols Nr.11, 1.punkts), ar 1999.gada 8.jūliju tika
apstiprināta par Ludzas 1.bērnudārza vadītāju.
Pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes 1999.gada 26.maija lēmumu (protokols Nr.9,
1.punkts) no 2000.gada 1.janvāra Ludzas 1.bērnudārzs tika pārveidots par diennakts speciālo
pirmsskolas izglītības iestādi (bērnudārzu).
2012.gada 27.septembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par Ludzas pilsētas
speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” nosaukuma maiņu” (protokols Nr.25, 21.§),
saskaņā ar kuru tika mainīts pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums no „Ludzas pilsētas
speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”” uz nosaukumu „Ludzas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāde ”Rūķītis””.
Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” nolikuma (apstiprināts jaunā
redakcijā ar Ludzas novada domes 27.11.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 12.§))
1.punkts nosaka, ka Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” ir Ludzas novada
pašvaldības dibināta pirmsskolas izglītības iestāde.
I.Paškeviča ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka valsts amatpersona ir
publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piekto daļu publisku personu iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem ir atļauts savienot
valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi;
3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;
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31) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas
personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
32) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiskas personas kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu
un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura
attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
4) citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir
saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā
organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Līdz ar to I.Paškeviča kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu
publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
I.Paškeviču kā Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītāju
apstiprināja amatā Ludzas pilsētas dome.
Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” Pārejas noteikumu
13.punkts nosaka, ka ar jaunievēlētās novada domes pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam
novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju (padomju) pilnvaras. Novada pašvaldība ir
attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja.
Saskaņā ar likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” Pārejas
noteikumu 13.punktu, Ludzas novada pašvaldība ar 2009.gada 1.jūliju ir attiecīgajā novadā
iekļauto vietējo pašvaldību (Briģu pagasta, Cirmas pagasta, Isnaudas pagasta, Istras pagasta,
Ludzas pilsētas, Nirzas pagasta, Ņukšu pagasta, Pildas pagasta, Pureņu pagasta, Rundēnu
pagasta) institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta
sniegt atļauju I.Paškevičai savienot Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis”
vadītāja amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītāja amata
pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata
pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu
un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas
tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, I.Paškevičai ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītāja amatu un Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka I.Paškeviča var nonākt
interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piekto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Atļaut Ingrīdai Paškevičai, personas kods XXX, savienot Ludzas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītāja amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
21.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Antoņinas Sjakstes, personas kods XXX,
2017.gada 23.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 23.05.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.1.11.2/409) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības Isnaudas
pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa
amatu no 2017.gada 24.maija līdz 2017.gada 4.jūnijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
A.Sjakste, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2010.gada 26.augusta sēdes lēmumu
„Ludzas novada Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanas amatā” (protokols Nr.24,
39.§), ar 2010.gada 1.septembri tika iecelta Ludzas novada pašvaldības Isnaudas pagasta
pārvaldes vadītājas amatā.
Ludzas novada pašvaldības iestādes “Isnaudas pagasta pārvalde” nolikuma
(apstiprināts ar Ludzas novada domes 22.01.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 51.§))
1.punkts nosaka, ka Ludzas novada pašvaldības Isnaudas pagasta pārvalde ir Ludzas novada
domes izveidota iestāde, kas Ludzas novada Isnaudas pagasta administratīvajā teritorijā
fiziskām un juridiskām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām" un citos ārējos
normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.
A.Sjakste ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punkts nosaka, ka valsts amatpersona ir
pašvaldības domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, pašvaldības izpilddirektors un viņa
vietnieks, kā arī pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs novada pašvaldībā.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piekto daļu pagastu vai pilsētu pārvalžu vadītājiem novadu pašvaldībās ir atļauts
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi;
3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;
31) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas
personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
32) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiskas personas kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu
un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura
attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
4) citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir
saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā
organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Līdz ar to A.Sjakste kā valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu publiskas
personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
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amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
A.Sjaksti kā Ludzas novada pašvaldības Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāju
apstiprināja amatā Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir
kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada pašvaldības Isnaudas pagasta pārvaldes
vadītāja amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja amata
pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata
pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu
un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas
tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, A.Sjakstei ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja amatu un Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka A.Sjakste var nonākt
interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piekto daļu, 8.¹ panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Antoņinai Sjakstei, personas kods XXX, savienot Ludzas novada
pašvaldības Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

45.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot A. L., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2017.gada 22.maija iesniegumu, kas
reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 22.maijā ar Nr.3.1.1.11.2/840, tika konstatēts, ka
A. L. lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68500030124 no sev piederošā
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500030127 „Maderas”, Cirmas pagastā, Ludzas
novadā un atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Mazmaderas”, kā arī lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68500030125 no sev
piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500030127 „Maderas”, Cirmas pagastā,
Ludzas novadā un atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Lielmaderas”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu un Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 13
(Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
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Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka A. L., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68500030127 un nosaukumu „Maderas”, Cirmas pag., Ludzas nov., atdala zemes vienību 0,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030124 un zemes vienību 4,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500030125.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500030124 Cirmas pag., Ludzas
nov. izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Mazmaderas”.
3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500030125 Cirmas pag., Ludzas
nov. izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Lielmaderas”.
2.
Izskatot Z. D., personas kods XXX, dzīvo (adrese), pilnvarotās personas S. F. (pamats
28.12.2016. ģenerālpilnvara Nr.5879), 2017.gada 23.maija iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas
novada pašvaldībā 2017.gada 23.maijā ar Nr.3.1.1.11.2/850, tika konstatēts, ka Z. D. lūdz atdalīt
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68880010155, 68880010157 un 68880010169 no sev
piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68880010156 „Ieleja”, Pureņu pagastā, Ludzas
novadā un atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Purvmala”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu un Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 13
(Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Z. D., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68880010156 un nosaukumu „Ieleja”, Pureņu pag., Ludzas nov., atdala zemes vienību 0,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68880010155, zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68880010157 un zemes vienību 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68880010169.
2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68880010155, 68880010157 un
68880010169 Pureņu pag., Ludzas nov. izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Purvmala”.

46.§
Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam
piekrītošās zemes platības noteikšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot Salnavas pagasta zemnieku saimniecības „Kolnasāta”, reģistrācijas numurs
42401019672, juridiskā adrese Blaumaņa ielā 9 dz.9, Ludza, Ludzas nov., 2017.gada 18.maija
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 23.maijā ar Nr.3.1.1.6.1/595, tika
konstatēts, ka Salnavas pagasta zemnieku saimniecības „Kolnasāta” lūdz piešķirt nomā zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060231 Stacijas ielā 45, Ludza, Ludzas nov. daļu 40 kv.m
platībā un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekrītošās zemes platību plānotai
(projektētai) zemes vienības daļai.
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Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma kadastra likums” 9.panta pirmās daļas
1.punkts nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes
vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo
zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka:
vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes
vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu.
Saskaņā ar 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” 3.punktu un 16.punktu visām Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām un zemes vienību daļām nosaka lietošanas
mērķi. Lietošanas mērķi reģistrē informācijas sistēmā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
„Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.apakšpunktu, lai
zemes vienības daļu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā, nepieciešams valsts institūcijas vai
vietējās pašvaldības lēmums par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma mērķa un tam
piekrītošās zemes platības noteikšanu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
„Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra aktualizācijas noteikumi” 23.1.1.apakšpunktu, lai
zemes vienības daļu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā iesniegumam pievieno grafisko
pielikumu – zemes robežu plāna kopiju vai citu grafisko materiālu, kurā attēlota plānotā zemes
vienības daļa, vai zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma kadastra likums”
9.panta pirmās daļas 1.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” 3.punktu un 16.punktu, Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objektu reģistrācijas un
kadastra aktualizācijas noteikumi” 23.1.1.apakšpunktu un 23.1.2.apakšpunktu un Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un 47.punktu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060231 Stacijas ielā 45, Ludza,
Ludzas nov. izveidojamai zemes vienības daļai 40 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006
0231 8001 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0801 (komercdarbības objektu apbūve),
saskaņā ar izgatavoto zemes vienības daļas grafisko pielikumu.

2.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9.panta pirmās
daļas 1.punkts nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un
zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim
piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai
nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un
zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu un 16.punktu visām Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām un zemes vienības daļām nosaka lietošanas
mērķi. Lietošanas mērķi reģistrē kadastra informācijas sistēmā.
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Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2. apakšpunktu,
lai zemes vienības daļu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā, nepieciešams valsts institūcijas
vai vietējās pašvaldības lēmums par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 3.punktu un 16.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
23.1.1. apakšpunktu un 23.1.2. apakšpunktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa
likums” 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu,
70.pantu un 79.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
47.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0295 “Skola”, Nirza, Nirzas,
Ludzas nov. izveidojamai zemes vienības daļai 0,4 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi ar kodu 1105 (atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas), saskaņā ar lēmuma grafisko
pielikumu.
47.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lemuri”, reģistrācijas numurs 42403029745,
dzīvo „Upenieki”, Isnauda, Isnaudas pag., Ludzas nov., 18.05.2017.iesniegumu, reģ. 18.05.2017.
ar Nr.31.1.1.11.2/835, par zemes nomas tiesību piešķiršanu zemes vienību 1,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800018004 Ņukšu pag., Ludzas nov., Ludzas novada dome konstatēja,
ka zemes vienība 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 likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta pirmā
daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta otrā daļa
nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības
zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
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Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums” 15.panta
divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas
17.panta pirmo daļu un otro daļu un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, atklāti balsojot, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lemuri”, reģistrācijas numurs
42403029745, nomā zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800018004 Ņukšu
pag., Ludzas nov. no 2017.gada 1.jūnija bez apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt līgumu par zemes nomas tiesību piešķiršanu ar sabiedrību ar ierobežotu
atbildību „Lemuri”, reģistrācijas numurs 42403029745, termiņā no 2017.gada 1.jūnija līdz
2022.gada 31.maijam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts
īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
48.§
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lemuri”, reģistrācijas numurs 42403029745,
dzīvo „Upenieki”, Isnauda, Isnaudas pag., Ludzas nov., 18.05.2017. iesniegumu, reģ. 18.05.2017.
ar Nr.31.1.1.11.2/836, par zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 1,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800010750 Ņukšu pag., Ludzas nov. uz pieciem gadiem, Ludzas novada
dome konstatēja, ka:
Ludzas novada pašvaldība 2015.gada 29.maijā noslēdza zemes nomas līgumu Nr.Z123/2015 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lemuri”, par zemes vienību 1,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800010750 Ņukšu pag., Ludzas nov. līdz 2017.gada 31.maijam.
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
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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 likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta pirmā
daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta otrā daļa
nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības
zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums” 15.panta
divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas
17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas novada pašvaldības 2015.gada 29.maijā noslēgtā zemes nomas līgumu
Nr.Z-123/2015 darbības termiņu par zemes vienību 1,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800010750 Ņukšu pag., Ludzas nov. ar 2017.gada 1.jūniju uz pieciem gadiem
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanos par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2015.gada 29.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.Z123/2015 darbības termiņu.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas Ministru
kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja
iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā
kā līdzvērtīga zeme.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lemuri”, reģistrācijas numurs 42403029745,
dzīvo „Upenieki”, Isnauda, Isnaudas pag., Ludzas nov., 18.05.2017. iesniegumu, reģ. 18.05.2017.
ar Nr.31.1.1.11.2/836, par zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 1,7 ha platībā ar
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kadastra apzīmējumu 68800010356 Ņukšu pag., Ludzas nov. uz pieciem gadiem, Ludzas novada
dome konstatēja, ka:
Ludzas novada pašvaldība 2015.gada 29.maijā noslēdza zemes nomas līgumu Nr.Z121/2015 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lemuri”, par zemes vienību 1,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800010356 Ņukšu pag., Ludzas nov. līdz 2017.gada 31.maijam.
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 likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta pirmā
daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta otrā daļa
nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības
zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums”
15.panta divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās
nodaļas 17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas novada pašvaldības 2015.gada 29.maijā noslēgtā zemes nomas līgumu
Nr.Z-121/2015 darbības termiņu par zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800010356 Ņukšu pag., Ludzas nov. ar 2017.gada 1.jūniju uz pieciem gadiem
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanos par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2015.gada 29.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.Z121/2015 darbības termiņu.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas Ministru
kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja
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iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā
kā līdzvērtīga zeme.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot V. G., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 22.05.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 22.05.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/845, par lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr.20 termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona
Pildas pagasta padomes sēdes 2009.gada 4.februāra lēmumu (protokols Nr.1.,3.p.) tika izbeigtas
lietošanas tiesības V. G. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6886 005 0259, 6886 005
0278, 6886 005 0289, Pildas pagasts, Ludzas novads.
2009.gada 20.aprīlī par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6886 005 0259, 6886
005 0278, 6886 005 0289 noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.20 starp Pildas pagasta
padomi un pirmtiesīgu personu V. G..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2.,8.§,108.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0259, 1,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0278, 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005
0289, Pildas pagasts, Ludzas novads ir piekrītošās Ludzas novada pašvaldībai.
Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 20.aprīlim.
Lauku apvidus zemes nomas līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts
uz Iznomātāja un Nomnieka vienošanās pamata.
V. G. lūdz pagarināt 2009.gada 20.aprīļa lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.20 termiņu
līdz 2027.gadam, sakarā ar Lauku atbalsta dienesta pieprasījumu.
Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6886 005 0259, 6886 005 0278, 6886 005
0289, Pildas pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „ Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 20.aprīļa lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.20 termiņu līdz
2027.gada 25.maijam.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot V. G., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 22.05.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 22.05.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/845, par zemes
nomas līguma Nr. Z-22/2015 termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka 2015.gada 27.janvārī par
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6886 005 0288, 6886 007 0257, 6886 005 0224, 6886
005 0073 noslēgts zemes nomas līgums Nr. Z-22/2015 starp Ludzas novada pašvaldību un V. G..
Saskaņā ar 31.01.2017. vienošanās par zemes nomas līguma Nr.Z-22/2015 termiņa
pagarināšanu līgums ir spēkā līdz 2019.gada 31.janvārim.
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V. G. lūdz pagarināt 2015.gada 27.janvāra zemes nomas līguma Nr.Z-22/2015 termiņu līdz
2027.gadam, sakarā ar Lauku atbalsta dienesta pieprasījumu.
Zemes vienības 4,54 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0288, 7,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6886 007 0257, 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0224, 6,24
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0073, Pildas pagasts, Ludzas novads ir ieskaitītas
rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2015.gada 27.janvāra zemes nomas līguma Nr.Z-22/2015 termiņu līdz
2022.gada 25.maijam.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
49.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot N. T., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), LV-2135, 2017.gada
19.maija iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017. gada 22.maijā ar
Nr.3.1.1.11.2/844, par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu, tika konstatēts, ka N. T. lūdz
piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 001 0094 nosaukumu „Magnelija”.
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”,
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atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 001 0094 Briģu pagasts,
Ludzas novads, nosaukumu „Magnelija”.
50.§
Pārskats par Ludzas novada domes dzīvokļu komisijas darbu
Ziņo: A.Meikšāns; A.Gendele

PĀRSKATS
par Ludzas novada domes Dzīvokļu komisijas darbu
no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 25.maijam
Laika posmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 25.maijam notika 9 dzīvokļu
komisijas sēdes.
1. Izskatītie iesniegumi:
Par uzņemšanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā
Par īres līguma pārslēgšanu vai pagarināšanu
Par piekrišanu piedāvātājam dzīvoklim
Par atteikšanos no piedāvātā dzīvokļa
Iesniegumi no juridiskām personām

32

Kopā:

12
11
9
18
82

2. Nosūtītie dokumenti (atbildes uz iesniegumiem, vēstules): 143
3. Pieņemtie lēmumi:
Par deklarētas dzīvesvietas anulēšanu
Par atteikumu anulēt deklarēto dzīvesvietu
Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistra
Par dzīvojamās telpas īres līguma pārreģistrāciju
Par personu reģistrēšanu dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā:
 Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un
audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa;
 Maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas
atbrīvotas no ieslodzījumu vietas, ja tās pirms
notiesāšanas dzīvoja Ludzas novada administratīvajā
teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā
kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;
 Personas, kuras tiek izliktas no tām piederošā dzīvokļa,
ja uz šo dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar
maksājumiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu,
ekspluatāciju un remonta izdevumiem;

11
2
18
7
2

1

0

2
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 Jaunās ģimenes
 Pārējās personas
Par atteikumu reģistrēt dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā
Par dzīvojamās platības piešķiršanu
 Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un
audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa;

21
1
3

4


Maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas
atbrīvotas no ieslodzījumu vietas, ja tās pirms
notiesāšanas dzīvoja Ludzas novada administratīvajā
teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā
1
kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;
2
 Personām, kurā neatliekami sniedzama palīdzība;
0
 Jaunās ģimenes
1
 Jauniem speciālistiem
 Pārējās personas
Par dzīvojamās telpas īres līguma pārreģistrāciju
7
Par personu reģistrēšanu dzīvojamās telpas maiņai
6
Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
21
Par personu reģistrēšanu sociālo dzīvojamo telpu izīrēšanas
2
reģistrā
Uz 25.05.2017. pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
ir reģistrētas 330 personas, no tiem:
Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un
9
audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa;
Maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas
atbrīvotas no ieslodzījumu vietas, ja tās pirms notiesāšanas
dzīvoja Ludzas novada administratīvajā teritorijā un tām nav
iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk
aizņemtajā dzīvojamā telpā;

4

Personas, kuras tiek izliktas no tām piederošā dzīvokļa, ja uz
šo dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem
un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem;

0

Jaunās ģimenes

10

Pārējās personas

307

Uzklausot Ludzas novada domes dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja A.Meikšāna sniegto
informāciju, domes deputāti vienojas:
Ludzas novada domes dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja A.Meikšāna sniegto informāciju
par Ludzas novada domes dzīvokļu komisijas darbu pieņemt zināšanai.
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Par Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ziņo: A.Meikšāns
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.13,
6.§) “Par Ludzas novada Teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam grozījumu izstrādi” uzsākta
Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.
Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 80.punktam, tika sagatavota Ludzas
novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija.
Izskatot Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju un pamatojoties
uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu, 83.punktu, 84.punktu, 85.punktu un
86.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Ludzas novada teritorijas
plānojuma grozījumu pirmo redakciju.
2. Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam organizēt teritorijas
plānojuma grozījumu pirmās redakcijas publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas
termiņu četras nedēļas, un nodrošināt sabiedrībai iespēju iepazīties ar Ludzas novada teritorijas
plānojuma grozījumu pirmās redakcijas materiāliem.
3. Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam pēc publiskās
apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie
priekšlikumi un institūciju atzinumi.
4. Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības mājaslapā internetā
ievietot paziņojumu par Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas
publisko apspriešanu, sabiedriskās apspriešanas sanāksmi un sanāksmi, kurā tiek izskatīti
publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Sēdi slēdz plkst. 14.50.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 26.maijā.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 26.maijā.

I.Vonda
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1. pielikums
2017.gada 25.maija
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.7, 15.§
Parādnieku saraksts

Parādnieka vārds,
uzvārds

Personas kods

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Adrese

Norakstīšanas Pakalpojuma
pamats
veids

Stroda iela 31-31, miris
Ludza
18.novemvbra 27- nav
39, Ludza
informācijas
Stroda iela 33-19, mirusi
Ludza
Stroda iela 31-13, CL1895.p.
Ludza
Raiņa iela 62-4, miris
Ludza
Liepājas iela 8-4, miris
Ludza
Liepājas iela 19-8, CL 1895.p.
Ludza
Liepājas ielā 37-3, CL 1895.p.
Ludza
Raiņa iela 24-7, CL 1895.p.
Ludza
Liepājas iela 37-1, CL 1895.p.
Ludza
Liepājas iela 21-4, CL 1895.p.
Ludza
Skolas iela 38-4, miris
Ludza

Ludzas novada pašvaldības juriskonsulte

Parāda
summa
(EUR)

Periods

apkure

761,42

Līdz
01.10.2003.

apkure

465,98

Līdz
01.10.2003.

apkure

33,91

Līdz
01.10.2003.

apkure

280,80

Līdz
01.10.2003.

apkure

1030,88

Līdz
01.10.2003.

apkure

142,29

Līdz
01.10.2003.

apkure

741,66

Līdz
01.10.2003.

apkure

1092,55

Līdz
01.10.2003.

apkure

556,50

Līdz
01.10.2003.

apkure

2243,84

Līdz
01.10.2003.

apkure

582,47

Līdz
01.10.2003.

apkure

938,53

Līdz
01.10.2003.

Kopā:

8870,83

T.Binovska
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1. pielikums
2017.gada 25.maija
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.7, 17.§

Saraksts
Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apgaismojuma un apsaimniekošanas maksas aprēķins par
2017.gada aprīļa mēnesi
Nr.
p.k.

Adrese

Platība
m2

Istabu
skaits

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tālavijas ielā 54 dz.2
Tālavijas ielā 27 dz.4
Raiņa ielā 59 dz. 8
Raiņa ielā 59 dz.1
Latgales ielā 56 dz.3
Tālavijas ielā 134 dz.1
Raiņa ielā 59 dz.4
Tālavijas ielā 30 dz.2
Stacijas ielā 31a dz.6
Dagdas ielā 4a dz.13
Dagdas ielā 4a dz.11
Tālavijas ielā 46 dz. 1
Blaumaņa ielā 2 dz. 12
Latgales ielā 51 dz.41
Raiņa ielā 59 dz.3
Kopā:

35.45
29.94
40.16
39.69
27.81
43.96
28.85
25.08
38.83
26.70
26.60
41.70
47.88
34.40
39.69

2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2

Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.

Adrese

Apsaimniekošana
EUR

16.10
14.18
20.98
20.74
14.45
18.24
15.06
15.85
16.66
16.00
15.93
20.24
18.02
6.43
7.60
236.48

apkure par 2017.gada aprīļa mēnesi
Aprēķināts
EUR

Dagdas iela 4a dz. 11
Dagdas iela 4a dz.13
Blaumaņa ielā 2 dz.12
Latgales ielā 51 dz.41
Kopā:

20.03
20.09
25.90
3.80
69.82

Brīvs
no - līdz

Apgaismojums
EUR

03.03.2015.
01.09.2016.
25.02.2016.
08.01.2016.
01.12.2016.
06.10.2016.
01.12.2016.
06.10.2016.
06.10.2016.
04.01.2017.
27.02.2017.
16.03.2017.
11.04.2017.
18.04.2017.
20.04.2017.

0.25
0.29
0.29

0.29
0.31
0.80
0.80
0.88
0.51
0.11
4.53
Brīvs
no-līdz

27.02.2017.
04.01.2017.
11.04.2017.
18.04.2017.

Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu kompensējamo izdevumu un kredītprocenti par
2017.gada aprīļa mēnesi
Nr.
Adrese
Aprēķināts
Brīvs
p.k.
EUR
no-līdz
1. Latgales ielā 51 dz.41
12.52
18.04.2017.
Kopā:
12.52
Nekustamā īpašuma ekonomists

A.Poikāne
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2017.gada 25.maija sēdes
protokola Nr.7, 37.§
Aizņēmuma pamatsummas atmaksas grafiks (EUR)
2019.gada septembris
2019.gada decembris

29840
29813

2020.gada marts
2020.gada jūnijs
2020.gada septembris
2020.gada decembris

29813
29813
29813
29813

2021.gada marts
2021.gada jūnijs
2021.gada septembris
2021.gada decembris

29813
29813
29813
29813

2022.gada marts
2022.gada jūnijs
2022.gada septembris
2022.gada decembris

29813
29813
29813
29813

2023.gada marts
2023.gada jūnijs
2023.gada septembris
2023.gada decembris

29813
29813
29813
29813

2024.gada marts
2024.gada jūnijs
2024.gada septembris
2024.gada decembris

29813
29813
29813
29813

2025.gada marts
2025.gada jūnijs
2025.gada septembris
2025.gada decembris

29813
29813
29813
29813

2026.gada marts
2026.gada jūnijs
2026.gada septembris
2026.gada decembris

29813
29813
29813
29813

2027.gada marts
2027.gada jūnijs
2027.gada septembris
2027.gada decembris

29813
29813
29813
29813

2028.gada marts
2028.gada jūnijs
2028.gada septembris
2028.gada decembris

29813
29813
29813
29813

2029.gada marts
2029.gada maijs

29813
29813
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Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele

