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 28.septembrī

Protokols Nr. 17

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Juris Atstupens (sēdē piedalās no plkst. 14.09), Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs (sēdē piedalās no plkst. 14.07),
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena
Sēdē klātesošas personas:
domes administrācijas darbinieki: Vladimirs Vasiļevskis, datorsistēmu un datortīklu
administrators; Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību vadītāja; Kristīne Nikolajeva, juridiskās
nodaļas vadītāja; Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors
-

Sergejs Timofejevs, avīzes “Панорама Резекне” korespondents

Atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: domes sēdes darba kārtība apstiprināta,
darba kārtībā 23 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs piedāvā iekļaut sēdes darba kārtībā 5 papildjautājumus:
1. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.10 „Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2017.gadam”” apstiprināšanu.
2. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
3. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Latgales ielā 236,
Ludzā, Ludzas novadā.
4. Par nekustamā īpašuma Sporta iela 14, Ludza, Ludzas novads izsoles rezultātu,
protokola apstiprināšanu.
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5. Par nodibinājuma „Ludzas novada mikrouzņēmēju atbalstam” valdes locekļu
ievēlēšanu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: sēdes papildus darba kārtība apstiprināta.
Darba kārtība:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
2. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
3. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu.
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām.
5. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
6. Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu.
7. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu.
8. Par atteikumu pagarināt zemes nomas līgumu.
9. Par konkursa „Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2017” nolikuma apstiprināšanu.
10. Par grozījumiem 2009.gada 22.oktobra „Noteikumos par Ludzas Mūzikas
pamatskolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās”.
11. Par grozījumiem 2017.gada 26.janvāra Ludzas novada domes sēdes lēmumā „Par
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
(protokols Nr.2, 10.§).
12. Par neizīrēto dzīvokļu kompensējamo izdevumu, kredītprocentu, apgaismošanas un
apsaimniekošanas izdevumu apmaksu.
13. Par debitora parāda dzēšanu.
14. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
15. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
16. Par vides sakopšanas akciju “Tīrības dienas”.
17. Par izmaiņām Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā.
18. Par amatu savienošanas atļauju.
19. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
20. Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka V.Maslovska atvaļinājumu bez
darba samaksas saglabāšanas.
21. Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos A.Meikšāna
atvaļinājumu.
22. Par Ludzas novada domes deputātu iesniegumu izskatīšanu.
23. SIA “Ludzas medicīnas centrs” informācija par 2017.gada pirmā pusgada bilanci.
24. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.10 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2017.gadam”” apstiprināšanu.
25. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
26. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Latgales ielā 236,
Ludzā, Ludzas novadā.
27. Par nekustamā īpašuma Sporta iela 14, Ludza, Ludzas novads izsoles rezultātu,
protokola apstiprināšanu.
28. Par nodibinājuma „Ludzas novada mikrouzņēmēju atbalstam” valdes locekļu
ievēlēšanu.
1.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
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Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu mērnieks”, reģistrācijas numurs
42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701, iesniegto zemes
ierīcības projektu Ludzas novada, Istras pagastā nekustamā īpašuma „Pauļi” (nekustama īpašuma
kadastra numurs 6860 008 0010) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860
008 0010, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projektu izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Aivars Strazds, sertifikāts
Nr. AA000000054, derīgs līdz 06.12.2020..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur
laika zīmogu. Dokumenta parakstīšanas datums 31.07.2017., plkst. 16:31:01 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes 2017.gada
28.aprīļa zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem (reģ. Nr.3.5.2.2/21).
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6860 008 0010 divās daļās, nosakot jaunizveidojamo zemes vienību robežas un platības un
apgrūtinājumu konkretizēšanai. Sadales rezultātā paredzēts atdalīt neapbūvētu zemes vienības
daļu ar aptuveno platību 13,5 ha no zemes vienības 15,3 platībā ar kadastra apzīmējumu 6860
008 0010 un atdalītajai zemes vienības daļai izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Latvijas Republikas
pastāvošajiem noteikumiem.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar zemes īpašnieku un AS “Sadales tīkls”
Austrumu Ekspluatācijas daļu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ludzas novada
pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa.”
un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.septembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pauļi” (kadastra numurs 6860 008 0010), Istras
pagastā, Ludzas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0010 zemes ierīcības
projektu, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Projektēto apbūvēto zemes vienību Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums 6860 008 0147)
ar aptuveno platību 1,8 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, saglabāt nekustāmā
īpašuma „Pauļi”, Istras pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6860 008
0010) sastāvā.
3. Projektētajai apbūvētai zemes vienībai Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums 6860 008
0147) ar aptuveno platību 1,8 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu:
3.1. saglabāt adresi „Pauļi”, Anapole, Istras pag., Ludzas nov.;
3.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Projektētajai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 (plānotais kadastra apzīmējums 6860 008
0149) ar aptuveno platību 13,5 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu:
4.1. Izveidot jaunu nekustāmo īpašumu ar nosaukumu „Pļava”, Istras pagasts, Ludzas
novads;
4.2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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5. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītajiem.
Konkrētus nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus, to izraisošo objektu atrašanās
vietas un platības precizē zemes vienību instrumentāli uzmērot.
6. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā,
veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā.
7. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo
aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
2.§
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot I. Z., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 14.08.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 17.08.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1275, par
zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras pagasta
padomes sēdes 2007.gada 29.jūnija lēmumu (protokols Nr.6, 1.§, 1.105.p.) tika izbeigtas
lietošanas tiesības I. Z. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0450, Istras pagasts,
Ludzas novads.
2007.gada 5.septembrī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0450 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.4 starp Istras pagasta padomi un pirmtiesīgu personu I. Z..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 4.septembrim.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 65.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 5,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0450, Istras
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Zemes nomas līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz Iznomātāja
un Nomnieka vienošanās pamata.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0450, Istras 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, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 21.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2007.gada 5.septembra zemes nomas līguma Nr.4 termiņu no 2017.gada
4.septembra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
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.
2.
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Izskatot A. A., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 06.09.2017. iesniegumu,
kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 07.09.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1359, par zemes nomas
līguma termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras pagasta padomes sēdes
2007.gada 29.jūnija lēmumu (protokols Nr.6, 1.§, 1.21.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības A. A.
uz zemes vienībām 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0524 un 0,01 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6860 001 0508, Istras pagasts, Ludzas novads.
2007.gada 5.septembrī par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6860 001 0524 un
6860 001 0508 noslēgts zemes nomas līgums Nr.8 starp Istras pagasta padomi un pirmtiesīgu
personu A. A..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 4.septembrim.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 69.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0524 un 0,01
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0508, Istras pagasts, Ludzas novads ir piekrītošas
Ludzas novada pašvaldībai.
Zemes nomas līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz Iznomātāja
un Nomnieka vienošanās pamata.
Ar 06.09.2017. iesniegumu A. A. lūdz pagarināt 2007.gada 5.septembra zemes nomas
līgumu Nr.8 par zemes vienību 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0524.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0524, Istras 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, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 21.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2007.gada 5.septembra zemes nomas līguma Nr.8 termiņu par zemes vienību
0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0524 no 2017.gada 4.septembra uz desmit
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
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 O. R., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 11.09.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 11.09.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1377, par
zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras pagasta
padomes sēdes 2007.gada 29.jūnija lēmumu (protokols Nr.6, 1.§, 1.90.p.) tika izbeigtas lietošanas
tiesības O. R. uz zemes vienībām 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0071 un 1,9
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0224, Istras pagasts, Ludzas novads.
2007.gada 5.septembrī par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6860 008 0071 un
6860 008 0224 noslēgts zemes nomas līgums Nr.20 starp Istras pagasta padomi un pirmtiesīgu
personu O. R..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 4.septembrim.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 81.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0071 un 1,9 ha
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platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0224, Istras pagasts, Ludzas novads ir piekrītošas
Ludzas novada pašvaldībai.
Zemes nomas līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz Iznomātāja
un Nomnieka vienošanās pamata.
Ar 11.09.2017. iesniegumu O. R. lūdz pagarināt 2007.gada 5.septembra zemes nomas
līgumu Nr.20 par zemes vienību 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0224.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0224, Istras 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, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 21.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2007.gada 5.septembra zemes nomas līguma Nr.20 termiņu par zemes vienību
1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0224 no 2017.gada 4.septembra uz desmit
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
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.
4.
Izskatot D. Š., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 26.07.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 26.07.2017. ar Nr.31.1.1.11.2/2801, par
zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes vienību 0,4494 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020559 Isnaudas pag., Ludzas nov. līdz 2022.gada 31.decembrim,
pamatojoties uz Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 6.3.pasākuma „Atbalsta
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”, Ludzas novada dome
konstatēja, ka:
ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 8.§) tika
atzīts, ka zemes vienība 0,4494 ha platībā (kā starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 68580020559
Isnaudas pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ludzas novada pašvaldība 2016.gada 2.maijā noslēdza zemes nomas līgumu
Nr.Z-81/2016 ar D. Š., personas kods XXX, par zemes vienību 0,4494 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020559 Isnaudas pag., Ludzas nov. līdz 2021.gada 30.aprīlim.
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 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 21.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
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1. Pagarināt Ludzas novada pašvaldības 2016.gada 2.maija zemes nomas līguma
Nr.Z-81/2016 termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt nomas maksu 2,0 % gadā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN, bet ne mazāk
par EUR 7,00 gadā plus PVN.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par
grozījumiem zeme nomas līgumā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta
sēdes lēmuma (protokols Nr.14, 8.§) „Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu” 4.punkts.
3.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot G. P., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 07.09.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 07.09.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1358 par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0548 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 145.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0548, Istras pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2013.gada 3.jūlijā par zemes vienību 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001
0548 noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr.Z-101/2013 starp Ludzas novada pašvaldību un
A. Š..
Ar 2017.gada 2.maija vienošanās tika izbeigts pirms termiņa notecējuma (ar 2017.gada
20.maiju) 2013.gada 3.jūlija zemesgabala nomas līgums Nr.Z-101/2013.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0548, Istras 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 21.septembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt G. P., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,02 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 001 0548, Istras pagasts, Ludzas novads ar 2017.gada 1.oktobri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar G. P., personas kods XXX, par zemes vienību 0,02 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0548, Istras 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.
2.
Izskatot V. U., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 11.09.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 11.09.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1372 par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0106 daļas piešķiršanu nomā, tika konstatēts,
ka ar Ludzas rajona Istras pagasta padomes sēdes 2009.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,
8.§, 8.18.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības Z. L. uz zemes vienību 4,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 001 0106, Istras pagasts, Ludzas novads.
2009.gada 20.februārī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0106 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.04/2009 starp Istras pagasta padomi un Z. L..
Z. L. 18.03.2010. mirusi.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 119.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0106
“Lukijanski”, Meļņiki, Istras pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0106 “Lukijanski”, Meļņiki, Istras
pag., Ludzas nov. atrodas ēkas, kuru piederība nav noskaidrota.
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 Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V. U., personas kods XXX, nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860
001 0106 “Lukijanski”, Meļņiki, Istras pag., Ludzas nov. neapbūvētu daļu 3,7 ha platībā ar
2017.gada 1.oktobri bez apbūves tiesībām uz pieciem gadiem, saskaņā ar lēmuma grafisko
pielikumu.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar V. U., personas kods XXX, par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6860 001 0106 neapbūvētu daļu 3,7 ha platībā.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pašvaldībā būs saņemts ēku
īpašnieka vai tiesiska valdītāja pieteikums par zemes nomas tiesību piešķiršanu.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
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Izskatot A. B., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 24.08.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 24.08.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1304, par
zemes vienības 0,048 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040347 „Aivari”, Cirmas pag.,
Ludzas nov. piešķiršanu nomā uz pieciem gadiem, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas rajona Cirmas pagasta padomes 2007.gada 11.jūnija sēdes lēmuma (protokols
Nr.6) tika izbeigtas lietošanas tiesības A. B. uz zemes vienību 0,048 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500040347 Cirmas pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2007.gada 27.jūnijā noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.13 ar A. B. par zemes vienību 0,048 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6850040347 Cirmas pagastā līdz 2017.gada 26.jūnijam.
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 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§)
104.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,048 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040347
“Aivari”, Cirmas pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
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 21.septembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. B., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,048 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500040347 „Aivari”, Cirmas pag., Ludzas nov. ar 2017.gada 1.oktobri bez
apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. B., personas kods XXX, termiņā no 2017.gada
1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim.
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 Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot V. Č., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 24.08.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 24.08.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1305, par
zemes vienības 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040348 „Vera Č”, Cirmas pag.,
Ludzas nov. piešķiršanu nomā uz pieciem gadiem, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas rajona Cirmas pagasta padomes 2007.gada 11.jūnija sēdes lēmumu (protokols
Nr.6) tika izbeigtas lietošanas tiesības V. Č. uz zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500040348 Cirmas pagastā.
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Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2007.gada 27.jūnijā noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.12 ar V. Č. par zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6850040348 Cirmas pagastā līdz 2017.gada 26.jūnijam.
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 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§)
103.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040348
“Vera Č”, Cirmas pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
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 21.septembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V. Č., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500040348 „Vera Č”, Cirmas pag., Ludzas nov. ar 2017.gada 1.oktobri bez
apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar V. Č., personas kods XXX, termiņā no 2017.gada
1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim.
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 Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot D. Š., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 04.09.2017. iesniegumu, kas
reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 04.09.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1350, par zemes nomas līguma
noslēgšanu par zemes vienību 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020816 „Evigne”,
Isnaudas pag., Ludzas nov., Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.26, 1.§)
„Par jaunas adreses piešķiršanu un zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 47.punktu tika izbeigtas
lietošanas tiesības S. U. uz zemes vienību 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020816
„Evigne”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
Ar Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr.33, 17.§)
„Par zemes gabalu piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” 3.punkta pirmo apakšpunktu tika
atzīts, ka zemes vienība 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020816 „Evigne”, Isnaudas
pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ludzas novada pašvaldība 2010.gada 27.decembrī noslēdza lauku apvidus zemesgabala
nomas līgumu Nr.154 ar S. U. par zemes vienību 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580020816 „Evigne”, Isnaudas 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
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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.
S. U. 2017.gada 11.augustā iesniedza iesniegumu par atteikšanos no nomas tiesībām uz
zemes vienību 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020816 „Evigne”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
Ar 2017.gada 11.augusta vienošanās tika izbeigts pirms termiņa notecējuma (ar 2017.gada
31.augustu) 2010.gada 27.decembra lauku apvidus zemesgabala nomas līgums Nr.154.
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 21.septembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt D. Š., personas kods XXX, nomā zemes vienību 4,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020816 „Evigne”, Isnaudas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām no
2017.gada 1.oktobri uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar D. Š., personas kods XXX, termiņā no 2017.gada
1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim.
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.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
Izskatot V. S., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 15.09.2017. iesniegumu, kas
reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 15.09.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1402, par zemes nomas līguma
noslēgšanu par zemes vienību 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030318 Cirmas pag.,
Ludzas nov., Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas rajona Cirmas pagasta padomes 2007.gada 11.jūnija sēdes lēmumu (protokols
Nr.6) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesībām” tika izbeigtas
lietošanas tiesības T. F. uz zemes vienību 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030318
Cirmas pagastā.
Cirmas pagasta padome 2007.gada 27.jūnijā noslēdza lauku apvidus zemes nomas
tipveida līgumu Nr.37 ar T. F. par zemes vienību 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030318 Cirmas pagastā.
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 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) „Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 88.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,03
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030318 Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
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T. F. 2013.gada 11.decembrī iesniedza iesniegumu par atteikšanos no nomas tiesībām uz
zemes vienību 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030318 Cirmas pag., Ludzas nov.
Ar 2013.gada 12.decembra vienošanās Nr.Z-133/2013 tika izbeigts pirms termiņa
notecējuma (ar 2014.gada 1.janvāri) 2007.gada 27.jūnija lauku apvidus zemes nomas tipveida
līgums Nr.37.
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 21.septembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V. S., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,03 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500030318 Cirmas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām no 2017.gada
1.oktobra uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar V. S., personas kods XXX, termiņā no 2017.gada
1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim.
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 Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja, 2017.gada 1.septembra vēstuli
Nr.2-13-L/4258, kas reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 1.septembrī ar
Nr.3.1.1.7.1/850, par kadastra datu labošanu, tika konstatēts, ka VZD Latgales reģionālā nodaļa
2017.gada 1.septembrī ir veikusi datu labošanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas telpiskajos datos zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68600010343 un
68600080060 atbilstoši 1998.gada 29.jūlija robežu noteikšanas aktam un 1998.gada 16.oktobra
zemes robežu plānam: labots zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 68600010343 un
68600080060 kopējais robežposms no robeža noteikta pa ceļa vidu uz robeža noteikta pa ceļa
malu. Labošanas rezultātā izveidojās jauna zemes vienība 0,1845 ha platībā, zemes vienības
kadastra apzīmējums 68600010409.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astotajai daļai Kadastra informācijas sistēmā zemes
vienība 0,1845 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010409 iekļauta rezerves zemes fondā.
Sakarā ar to, ka jaunizveidotajai zemes vienībai 0,1845 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68600010409, Istras pagasts, Ludzas novads nav noteikts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis un pamatojoties uz 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” 16.punktu, Latvijas Republikas Ministru
Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 20.2.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
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komitejas 2017.gada 21.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Noteikt zemes vienībai 0,1845 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010409, Istras
pagasts, Ludzas novads nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
2.
Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas numurs
40003344207, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, 2017.gada 11.augusta vēstuli
Nr.4.9/8874, kas reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 16.augustā ar Nr.3.1.1.7.1/766,
par nekustamā īpašuma nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu Briģu pagastā, tika
konstatēts, ka Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” lūdz noteikt lietošanas mērķi - zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101),
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68460050140, Briģu pagasts, Ludzas novads sastāvā
ietilpstošajām zemes vienībām.
Pamatojoties uz 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” 16.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 20.2.punktu, Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam
un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.septembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienībai 13,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460050140, Briģu
pagasts, Ludzas novads nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
2. Noteikt zemes vienībai 8,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460060129, Briģu
pagasts, Ludzas novads nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
3. Noteikt zemes vienībai 18,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460070442, Briģu
pagasts, Ludzas novads nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
5.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas numurs
40003344207, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, 2017.gada 11.augusta vēstuli
Nr.4.9/8874, kas reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 16.augustā ar Nr.3.1.1.7.1/766,
par nekustamā īpašuma nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu Briģu pagastā, tika
konstatēts, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamais
īpašums “A12” ar kadastra numuru 68460050140, kas sastāv no zemes vienībām 13,1 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68460050140, 8,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460060129 un
18,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460070442. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts
ceļi” lūdz apstiprināt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68460050140 nosaukumu
„Autoceļš P136”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
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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 21.septembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas, reģistrācijas numurs 90000088687,
tiesiskajā valdījumā esošam nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68460050140, kas sastāv
no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68460050140, 68460060129, 68460070442,
nosaukumu no “A12” uz „Autoceļš P136”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
6.§
Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Per Frandsen”, reģistrācijas numurs
50003989721, juridiskā adrese “Pie garāžas”, Ustroņi, Sokolku pag., Viļānu nov., LV-4640,
2017.gada 5.septembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada
11.septembrī ar Nr.3.1.1.11.2/1375, tika konstatēts, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Per
Frandsen” lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68500050100 no sabiedrībai
piederošā nekustamā īpašuma “Deglavi” ar kadastra numuru 68500070075, Cirmas pagasts,
Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
“Mazie Deglavi”.
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 21.septembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Per Frandsen”, reģistrācijas
numurs 50003989721, no nekustamā īpašuma “Deglavi” ar kadastra numuru 68500070075,
Cirmas pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 6,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500050100.
2. Atdalītajai zemes vienībai 6,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500050100 izveidot
jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Mazie Deglavi”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
2.
Izskatot Ē. C., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017.gada
19.septembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 20.septembrī ar
Nr.3.1.1.11.2/1414, tika konstatēts, ka Ē. C. lūdz atdalīt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 68500030299 un 68500040146 no sev piederošā nekustamā īpašuma “Frēzijas”
ar kadastra numuru 68500030165, Cirmas pagasts, Ludzas novads un atdalītajām zemes
vienībām izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Skorpioni”.
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 21.septembra
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sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ē. C., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma “Frēzijas” ar kadastra
numuru 68500030165, Cirmas pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68500030299 un zemes vienību 10,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500040146.
2. Atdalītajām zemes vienībām 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030299 un
10,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040146 izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Skorpioni”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.

7.§
Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot
A. S., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 12.09.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 12.09.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1384, par
Ludzas novada pašvaldības piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6878 006 0223
un 6878 006 0227, Nirzas pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nomā trešajai personai, tika
konstatēts, ka:
Ar Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.26, 1.§)
110.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības A. S. uz zemes vienībām 5,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6878 006 0223 un 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 006 0227, Nirzas
pagasts, Ludzas novads.
Ludzas novada pašvaldība 2011.gada 25.janvārī noslēdza lauku apvidus zemesgabala
nomas līgumu Nr.16 ar A. S. par zemes vienībām 5,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878
006 0223 un 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 006 0227, Nirzas pagasts, Ludzas
novads.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 14.§,
57.p.) tika atzīts, ka zemes vienības 5,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 006 0223 un 2,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 006 0227, Nirzas pagasts, Ludzas novads ir piekrītošas
Ludzas novada pašvaldībai.
2011.gada 25.janvāra lauku apvidus zemesgabala nomas līguma Nr.16 piektās daļas
5.2.1.apakšpunkts nosaka, ka nomnieks nodot zemes lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar
iznomātāja rakstisku piekrišanu.
Pamatojoties uz 2011.gada 25.janvāra lauku apvidus zemesgabala nomas līguma Nr.16
piektās daļas 5.2.1.apakšpunktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.septembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut A. S., personas kods XXX, slēgt apakšnomas līgumu ar trešo personu par
zemes vienībām 5,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 006 0223 un 2,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6878 006 0227, Nirzas pagasts, Ludzas novads iznomāšanu.
2. A. S. mēneša laikā no atļaujas saņemšanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībā ar trešo
personu noslēgto apakšnomas līgumu par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 006
0223 un 6878 006 0227, Nirzas pagasts, Ludzas novads iznomāšanu.
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2.
Izskatot A. S., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 12.09.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 12.09.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1384, par
Ludzas novada pašvaldības piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 006 0222,
Nirzas pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nomā trešajai personai, tika konstatēts, ka:
Ar Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.26, 1.§)
109.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības A. S. uz zemes vienību 5,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6878 006 0222 “Aivariņi”, Lūrupi, Nirzas pag., Ludzas nov. un atzīts, ka zemes
vienība ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ludzas novada pašvaldība 2011.gada 25.janvārī noslēdza lauku apvidus zemesgabala
nomas līgumu Nr.20 ar A. S. par zemes vienību 5,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 006
0222 “Aivariņi”, Lūrupi, Nirzas pag., Ludzas nov..
2011.gada 25.janvāra lauku apvidus zemesgabala nomas līguma Nr.20 piektās daļas
5.2.1.apakšpunkts nosaka, ka nomnieks nodot zemes lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar
iznomātāja rakstisku piekrišanu.
Pamatojoties uz 2011.gada 25.janvāra lauku apvidus zemesgabala nomas līguma Nr.20
piektās daļas 5.2.1.apakšpunktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.septembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut A. S., personas kods XXX, slēgt apakšnomas līgumu ar trešo personu par zemes
vienības 5,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 006 0222 “Aivariņi”, Lūrupi, Nirzas pag.,
Ludzas nov. iznomāšanu.
2. A. S. mēneša laikā no atļaujas saņemšanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībā ar trešo
personu noslēgto apakšnomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 006
0222 “Aivariņi”, Lūrupi, Nirzas pag., Ludzas nov. iznomāšanu.
3.
Izskatot I. M., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 14.09.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 14.09.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1390, par
Ludzas novada pašvaldības piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6886 005 0039
un 6886 005 0040, Pildas pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nomā trešajai personai, tika
konstatēts, ka:
Ar Ludzas rajona Pildas pagasta padomes 2009.gada 4.februāra sēdes lēmumu (protokols
Nr.1, 3.p) tika izbeigtas lietošanas tiesības I. M. uz zemes vienībām 2,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6886 005 0039 un 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0040, Pildas
pagasts, Ludzas novads.
Ludzas rajona Pildas pagasta padome 2009.gada 20.aprīlī noslēdza lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr.19 ar I. M. par zemes vienībām 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886
005 0039 un 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0040, Pildas pagasts, Ludzas
novads.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 8.§,
109.p.) tika atzīts, ka zemes vienības 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0039 un
4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0040, Pildas pagasts, Ludzas novads ir
piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.septembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
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Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut I. M., personas kods XXX, slēgt apakšnomas līgumu ar trešo personu par zemes
vienībām 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0039 un 4,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6886 005 0040, Pildas pagasts, Ludzas novads iznomāšanu.
2. I. M. mēneša laikā no atļaujas saņemšanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībā ar trešo
personu noslēgto apakšnomas līgumu par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6886 005
0039 un 6886 005 0040, Pildas pagasts, Ludzas novads iznomāšanu.
4.
Izskatot J. G., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 14.09.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 14.09.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1391, par
Ludzas novada pašvaldības piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0107,
Pildas pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nomā trešajai personai, tika konstatēts, ka:
Ar Ludzas rajona Pildas pagasta padomes 2009.gada 4.februāra sēdes lēmumu (protokols
Nr.1, 3.p) tika izbeigtas lietošanas tiesības J. G. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6886
005 0107, Pildas pagasts, Ludzas novads.
Ludzas novada pašvaldība 2011.gada 2.augustā noslēdza zemesgabala nomas līgumu
Nr.141 ar J. G. par zemes vienību 14,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0107
“Rigondas”, Noviki, Pildas pag., Ludzas nov..
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,
8.§,167.p.) tika atzīts, ka zemes vienība 14,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0107
“Rigondas”, Noviki, Pildas pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2011.gada 2.augusta zemesgabala nomas līguma Nr.141 piektās daļas 5.2.1.apakšpunkts
nosaka, ka nomnieks nodot zemes lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar iznomātāja
rakstisku piekrišanu.
Pamatojoties uz 2011.gada 2.augusta zemesgabala nomas līguma Nr.141 piektās daļas
5.2.1.apakšpunktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.septembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut J. G., personas kods XXX, slēgt apakšnomas līgumu ar trešo personu par zemes
vienības 14,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0107 “Rigondas”, Noviki, Pildas pag.,
Ludzas nov. iznomāšanu.
2. J. G. mēneša laikā no atļaujas saņemšanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībā ar trešo
personu noslēgto apakšnomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 005
0107 “Rigondas”, Noviki, Pildas pag., Ludzas nov. iznomāšanu.
8.§
Par atteikumu pagarināt zemes nomas līgumu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot J. J., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 25.08.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 28.08.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1316, par
2007.gada 5.septembra zemes nomas līguma Nr.6 pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas
rajona Istras pagasta padomes sēdes 2007.gada 29.jūnija lēmumu (protokols Nr.6, 1.§, 1.73.p.)
tika izbeigtas lietošanas tiesības J. J. uz zemes vienību 6,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6860 006 0040, Istras pagasts, Ludzas novads.
2007.gada 5.septembrī par zemes vienību 6,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 006
0040 noslēgts zemes nomas līgums Nr.6 starp Istras pagasta padomi un J. J.. Līgums ir spēkā līdz
2017.gada 4.septembrim. Saskaņā ar 2015.gada 30.marta vienošanās Nr.Z-81/2015 par
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05.09.2007. zemes nomas līgumā grozījumiem J. J. piešķirta nomā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6860 006 0040 apbūvēta daļa 2,0 ha platībā.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 67.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 6,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0040
“Jurčenoki”, Osinovka, Istras pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0040 “Jurčenoki”, Osinovka, Istras
pag., Ludzas nov. atrodas ēkas, kuru piederība nav noskaidrota. J. J. pašvaldībā nav iesniegusi
dokumentus par ēku piederību vai mantošanas tiesības apliecinošus dokumentus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 4.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 21.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt J. J., personas kods XXX, pagarināt 2007.gada 5.septembra zemes nomas
līgumu Nr.6.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
9.§
Par konkursa „Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2017” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Lai apzinātu un godinātu Ludzas novada uzņēmējus un amatniekus, kas aktīvi un
godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, kā arī
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa „Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2017” nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
Edgars Mekšs, Ludzas novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas locekli:
Ilona Igovena, Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Valdis Mitenbergs, Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības konsultants;
Jānis Romancāns, Ludzas novada domes Uzņēmēju Konsultatīvās padomes
priekšsēdētājs:
Aivars Meikšāns, Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības
jautājumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam
10.§
Par grozījumiem 2009.gada 22.oktobra „Noteikumos par Ludzas Mūzikas pamatskolas
izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās”
Ziņo: E.Mekšs
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Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 27.punktu, 21.panta 1.daļas 14.punkta
g)apakšpunktu, Izglītības likuma 59.panta 4.daļas 2. un 3.punktu un 60.panta 7.daļu un ņemot
vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.septembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo
daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Lolita Greitāne),Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Ludzas novada domes 2009.gada 22.augusta sēdes lēmumā
(protokols Nr.13, 69.§) „Par grozījumiem Noteikumos par Ludzas Mūzikas pamatskolas
izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās”:
1.1. papildināt noteikumu 12.punktu ar 12.4. apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā:
„12.4. bērniem invalīdiem - līdzfinansējuma samazinājums 100% apmērā.”
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.oktobri.
11.§
Par grozījumiem 2017.gada 26.janvāra Ludzas novada domes sēdes lēmumā
„Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” (protokols Nr.2, 10.§)
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt 2017.gada 26.janvāra Ludzas novada domes lēmuma ”Par pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 1.punktu, izsakot to
šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2017.gadā par Ludzas novada pašvaldības
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada
31.augustam saskaņā ar 1.pielikumu.”
2. Papildināt lēmumu ar 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2017.gadā par Ludzas novada pašvaldības
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada
31.decembrim saskaņā ar 2.pielikumu.”
12.§
Par neizīrēto dzīvokļu kompensējamo izdevumu, kredītprocentu, apgaismošanas un
apsaimniekošanas izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
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Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2017.gada 13.septembra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/410 „Par brīvo dzīvokļu kompensējamo
izdevumu, kredītprocentu, apgaismošanas un apsaimniekošanas izdevumu apmaksu” (pašvaldībā
saņemts 14.09.2017. reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/980) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem 2017.gada augusta mēnesī aprēķināto summu EUR 322,56 apmērā t.sk. EUR
2,67 par apgaismošanu, EUR 305,92 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksu, kā arī
aprēķinātos kompensējamos izdevumus EUR 10,66 un kredītprocentus EUR 3,31.
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 21.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, 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 kompensējamos izdevumus,
kredītprocentus, apgaismošanas un apsaimniekošanas izdevumu apmaksu par 2017.gada augusta
mēnesi EUR 322,56 (trīs simti divdesmit divi euro 56 centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu kompensējamo
izdevumu, kredītprocentu, apgaismošanas un apsaimniekošanas izdevumu apmaksu par
2017.gada augusta mēnesi EUR 322,56 (trīs simti divdesmit divi euro 56 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.
13.§
Par debitora parāda dzēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izvērtējot iesniegto informāciju par izlietotās siltumenerģijas līdz 2003.gada 1.oktobrim
parādiem, tika konstatēts: parāds par komunālajiem pakalpojumiem dzīvoklī (adrese) uz
01.09.2017. sastādīja EUR 2065,43 apmērā. Parāds izveidojās līdz 2003.gada 1.oktobrim un
pieder V. V., personas kods XXX.
V. L. deklarēta dzīvesvieta (adrese) bija no 29.09.1994. līdz 12.12.2005..
No 2008.gada V. L. periodiski tika noteikts trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes statuss, no
21.11.2011. viņš dzīvoja sociālajā dzīvoklī (adrese); no 04.09.2015. noteikta II grupas
invaliditāte.
V. L., personas kods XXX, miris 2017.gada 1.jūnijā.
Pamatojoties uz 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
21.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
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Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst no pašvaldības bilances V. L., personas kods XXX, debitora parādu EUR
2065,43 apmērā, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem EUR
2065,43 par izlietoto siltumenerģiju līdz 2003.gada 1.oktobrim dzīvoklī (adrese).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
14.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Jauniešu biedrības “Logos” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 11.09.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/1381, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Mana dzimta ceļā uz Latvijas simtgadi” organizēšanai
EUR 150.00 apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 8.oktobrī 6.-7.klašu skolēniem. Pasākuma
laikā skolēni prezentēs pētījumus par savu dzimtu.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 21.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2017.gada 21.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Logos” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā pasākuma
“Mana dzimta ceļā uz Latvijas simtgadi” organizēšanai.
2. Biedrībai “Logos” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas novada
pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un aktu
par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Suprātka” iesniegumu, kas pašvaldībā
saņemts 20.09.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/1003, ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu pasākuma “Rudineigi es dzīdōju, par rudiņi gaviļieju...” organizēšanai
EUR 150.00 apmērā. Pasākums notiks š.g. 27.oktobrī Isnaudas tautas namā.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16. punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
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Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 21.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2017.gada 21.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Suprātka” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā
pasākuma “Rudineigi es dzīdōju, par rudiņi gaviļieju...” organizēšanai.
2. Biedrībai “Suprātka” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas novada
pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un aktu
par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Vissvētās Dievmātes aizmigšanas draudzes
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 20.09.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/1421, ar lūgumu
piešķirt autobusu, sedzot transporta izmaksas braucienam uz Madonu š.g. 24.septembrī ar mērķi
piedalīties krusta gājienā.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz EUR
150.00 vienam pasākumam.
Nolikuma 16¹.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu transporta izdevumu
segšanai vai transporta piešķiršanai var pretendēt sabiedriskā organizācija (reliģiska
organizācija, pensionāru biedrība, invalīdu biedrība, diabētiķu biedrība), kura īsteno sabiedriskas
nozīmes pasākumus, kuru rezultāti ir vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību. Sabiedriskā organizācija transporta izdevumu segšanu vai
transporta piešķiršanu var prasīt ne biežāk kā divas reizes gadā.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 21.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2017.gada 21.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Vissvētās Dievmātes aizmigšanas draudzei autobusu, sedzot transporta
izmaksas EUR 100.00 apmērā braucienam uz Madonu.
2. Ludzas Vissvētās Dievmātes aizmigšanas draudzei 10 dienu laikā pēc pasākuma
īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus
dokumentus (pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15.§
Par brīvpusdienu piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
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1. Izskatot Istras vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja V.Marudenoka 2017.gada
8.septembra iesniegumu, reģ. Nr. 3.1.1.8.1/967, par ēdināšanas izdevumu segšanu no izglītības
iestādes budžeta audzēkņiem, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas Istras vidusskolas audzēkņiem no 2017.gada 1.septembra līdz
2017.gada 31.decembrim:
1.1.1. D. M., personas kods XXX;
1.1.2. A. M., personas kods XXX;
1.1.3. A. R., personas kods XXX;
1.1.4. R. S., personas kods XXX.
1.2.
Finansējuma avots – Istras vidusskolas budžets.
2. Izskatot Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktores Dz.Dukštas 2017.gada 6.septembra
iesniegumu, reģ. Nr. 3.1.1.8.1/960, par ēdināšanas izdevumu segšanu no izglītības iestādes
budžeta audzēkņiem, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt brīvpusdienas Ludzas pilsētas ģimnāzijas audzēkņiem no 2017.gada
1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim:
2.1.1. K. D., personas kods XXX;
2.1.2. A. K., personas kods XXX;
2.1.3. E. R., personas kods XXX.
2.2. Finansējuma avots – Ludzas pilsētas ģimnāzijas budžets.
16.§
Par vides sakopšanas akciju „Tīrības dienas”
Ziņo: E.Mekšs
Pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļi izmantojami tikai tādu pasākumu
un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, ar izglītību un audzināšanu
vides aizsardzības jomā, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un
aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu,
atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, vides aizsardzības
iestāžu veiktspējas stiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību,
arī kā kompensāciju atkritumu poligona ietekmes zonā dzīvojošiem iedzīvotājiem.
Savācot atkritumus, tiek veidota pievilcīgāka un drošāka vide novada iedzīvotājiem.
Teritorijas kļūst pieejamas un vieglāk apsaimniekojamas, tiek samazināts vides piesārņojums.
Lai veidotu pievilcīgāku un drošāku vidi sev apkārt un samazinātu negatīvo ietekmi uz
apkārtējo vidi, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, ņemot vērā Ludzas novada teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
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Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt vides sakopšanas akcijas „Tīrības dienas” laiku – 02.10.2017. - 31.10.2017..
2. Piešķirt EUR 5 000.00 (pieci tūkstoši eiro un 00 centi) atkritumu izvešanai, kuri tiks
savākti Ludzas novadā vides sakopšanas akcijā „Tīrības dienas” oktobra mēnesī. Finansējuma
avots: Dabas resursu nodokļa līdzekļi.
3. Atkritumu savākšanas grafiku Ludzas novada teritorijas sakopšanai (1.pielikums)
publicēt pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv un Ludzas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Ludzas Novada Vēstis”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram S.Jakovļevam.
17.§
Par izmaiņām Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ineses Žukas 2017.gada 12.septembra iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldībā saņemts 12.09.2017., reģistrēts ar reģistrācijas numuru
3.1.1.11.2/1385) 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 21.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2017.gada 21.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, 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 - sekretāri
Inesi Žuku;
1.2. Iekļaut Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā komisijas locekli - sekretāru
Aleksandru Vasiļkovski (Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas iepirkumu
speciālists).
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.
18.§
Par amatu savienošanas atļauju
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada ir izskatījusi Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ivetas Gajevskas,
personas kods XXX, 2017.gada 13.septembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā saņemts
13.09.2017., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.1.11.4/644) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas
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novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu ar Ludzas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas
amatu.
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
piektās daļas nosacījumiem pašvaldību iestāžu vadītājiem 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 komisijas
priekšsēdētājas amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ivetas Gajevskas lūgumu par amatu
savienošanu, pašvaldības iestādes tiešos amata pienākumus, darba laiku, vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amata pienākumiem, Ludzas novada dome secina, ka
Ivetai Gajevskai atļauts savienot Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu ar Ludzas
novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas amatu un amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē 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.Gajevskai ir pienākums jebkurā brīdī
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izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu un Ludzas novada vēlēšanu 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 piektās daļa 4.punktu, 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, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.septembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, 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 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.
19.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2017.gada 21.septembra sēdes lēmumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par ilggadēju profesionālu darbu un ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā un sakarā
ar dzīves jubileju apbalvot Ludzas 2.vidusskolas pedagoģi Zoju Kiseļovu (personas kods XXX)
ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu EUR 100,00 (viens simts eiro).
2.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2017.gada 21.septembra sēdes lēmumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par profesionalitāti, godprātīgu attieksmi pret darbu, kultūras tradīciju popularizēšanu un
sakarā ar dzīves jubileju apbalvot Istras pagasta bibliotēkas vadītāju Jeļenu Kreminsku
(personas kods XXX) ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu EUR 100,00 (viens
simts eiro).
Plkst. 14.07 ierodas domes deputāts Arturs Isakovičs.
20.§
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Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka V.Maslovska atvaļinājumu bez darba
samaksas saglabāšanas
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka Valda
Maslovska 2017.gada 14.septembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 14.09.2017.,
reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.11.4/649) ar lūgumu piešķirt bezalgas atvaļinājumu no
02.10.2017. līdz 06.10.2017..
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 43.panta
pirmā daļa nosaka: “Amatpersonai (darbiniekam), kurai tas ir nepieciešams un kuras amata
(dienesta, darba) pienākumu izpildes apstākļi to pieļauj, var piešķirt atvaļinājumu bez darba
samaksas un uzturdevas kompensācijas saglabāšanas. Atvaļinājumu bez darba samaksas
saglabāšanas ieskaita kopējā darba stāžā vai izdienā.”, savukārt likuma 43.panta pirmā prim
daļa nosaka: “Amatpersonai (darbiniekam) piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas
saglabāšanas Darba likuma 153.pantā noteiktajā gadījumā.”.
Darba likuma 153.panta trešā daļa nosaka: “Darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma
var piešķirt viņam atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas arī citos gadījumos.”.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 43.panta pirmo daļu, pirmo prim daļu, Darba likuma 153.panta trešo daļu, ņemot vērā
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.septembra
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.septembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Valdis Maslovskis),
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Valdim Maslovskim
atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas no 2017.gada 2.oktobra līdz 2017.gada
6.oktobrim ieskaitot.
Plkst. 14.09 ierodas domes deputāts Juris Atstupens.
21.§
Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos A.Meikšāna
atvaļinājumu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka
attīstības jautājumos Aivara Meikšāna 2017.gada 20.septembra iesniegumu (Ludzas novada
pašvaldībā saņemts 20.09.2017., reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.11.4/670) ar lūgumu
piešķirt ikgadējo atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas no 2017.gada 9.oktobra.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmo daļu, saskaņā ar 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 4.5. un 4.9.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
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Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Aivars Meikšāns), Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos
Aivaram Meikšānam ikgadējo atvaļinājumu – 2 (divas) kalendārās nedēļas no 2017.gada
9.oktobra līdz 2017.gada 22.oktobrim ieskaitot, par laikposmu no 2016.gada 18.septembra līdz
2017.gada 17.martam.
22.§
Par Ludzas novada domes deputātu iesniegumu izskatīšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas novada domes deputātu (politiskā partija
„LATGALES PARTIJA”) Viestura Rancāna, Lolitas Greitānes, Eleonoras Obrumānes, Aivara
Meikšāna, Svetlanas Rjutkinenas, Alīnas Gendeles 2017.gada 18.augusta iesniegumu (Ludzas
novada pašvaldībā saņemts 18.08.2017., reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.7.1/774), kurā
lūdz pārskatīt saistošos noteikumus, ar 2018.gada 1.janvāri paredzot:
1) pabalsta medikamentu iegādei paredzamo summu gada griezumā vismaz 75,00 eiro;
2) pašvaldības pabalsta apmēru nozīmīgajās dzīves jubilejās, vismaz dubultojot to;
3) dubultojot pabalstus represētām personām, kara veterāniem, Černobiļas avāriju seku
likvidētājiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 21.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atlikt Ludzas novada domes deputātu (politiskā partija „LATGALES PARTIJA”)
Viestura Rancāna, Lolitas Greitānes, Eleonoras Obrumānes, Aivara Meikšāna, Svetlanas
Rjutkinenas, Alīnas Gendeles iesniegumā minēto grozījumu Ludzas novada domes 2014.gada
27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 “Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā”
veikšanu un iesniegtos priekšlikumus skatīt kontekstā ar Ludzas novada pašvaldības 2018.gada
budžeta projektu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas novada domes deputātu (politiskā partija
„LATGALES PARTIJA”) Viestura Rancāna, Lolitas Greitānes, Eleonoras Obrumānes, Aivara
Meikšāna, Svetlanas Rjutkinenas, Alīnas Gendeles 2017.gada 18.augusta iesniegumu (Ludzas
novada pašvaldībā saņemts 18.08.2017., reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.7.1/775), kurā
piedāvā veikt grozījumus:
1) Ludzas novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par
ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs”,
paredzot bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem visām vecuma
grupām no pašvaldības budžeta;
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2) Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā”, papildinot 3.16.punktu, ka otrām kārtām ar dzīvojamo telpu
nodrošināmas arī ģimenes ar bērniem invalīdiem un daudzbērnu ģimenes.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 21.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskai nodaļai sagatavot un iesniegt izskatīšanai
Ludzas novada domes pastāvīgo komiteju oktobra sēdēs saistošos noteikumus par grozījumiem
Ludzas novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par ēdināšanas
izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs” un Ludzas
novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā”, saistībā ar Ludzas novada domes deputātu (politiskā partija „LATGALES
PARTIJA”) Viestura Rancāna, Lolitas Greitānes, Eleonoras Obrumānes, Aivara Meikšāna,
Svetlanas Rjutkinenas, Alīnas Gendeles iesniegumā minētiem priekšlikumiem.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
23.§
SIA “Ludzas medicīnas centrs” informācija par 2017.gada
pirmā pusgada bilanci
Ziņo: J.Atstupes; E.Mekšs
Informē par uzņēmuma 2017.gada pirmā pusgada finansiāliem rādītājiem, peļņas vai
zaudējumu aprēķina analīzi, veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām, saimnieciskām un
administratīvām izmaksām, rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, kadru jautājumu, Veselības
ministrijas nostāju.
Pielikumā: SIA “Ludzas medicīnas centrs” bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins par
2017.gada 6 mēnešiem.
Uzklausot sniegto informāciju, Ludzas novada domes deputāti vienojas:
SIA „Ludzas medicīnas centrs” valdes locekļa J.Atstupena sniegto informāciju par
uzņēmuma finansiāliem rādītājiem 2017.gada pirmā pusgadā pieņemt zināšanai.
24.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.10 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
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Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.10 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2017.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus Nr.
10 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” triju dienu laikā elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
25.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Marijas Gorbunovas iesniegumu, kas pašvaldībā
saņemts 15.09.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/1400, ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu ēkas 1.Maija ielā 7, Ludzā, jumta seguma atjaunošanai, kas atrodas Ludzas
pilsētas vēsturiskajā centrā. Plānoto darbu izmaksas – EUR 6 655.28, no tām materiālu
izmaksas – EUR 3 738.48.
Atbilstoši Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 “Par pašvaldības
palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, ēku fasāžu
krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa
„Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošajām ēkām, kā arī Latvijas Valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām Ludzas novadā”:
- 7.punktam, uz līdzfinansējumu var pretendēt Ludzas pilsētas vēsturiskā centra
teritorijā esošās ēkas;
- 16. punktam, būvvalde ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu (20.09.2017. par
līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3.5.2.2/70) atbalsta piešķiršanai;
- 19.3. punktam, jumta seguma nomaiņai (neietverot jumta seguma izbūves darbu
izmaksas) – līdz 40% no jumta seguma materiāla izmaksām, bet ne vairāk kā
EUR 1423.00 uz vienu jumta segumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt M.Gorbunovai pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1 423.00 apmērā ēkas
1.Maija ielā 7, Ludzā jumta seguma atjaunošanai. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt
2018.gada Ludzas novada pašvaldības budžetā.
2. M.Gorbunovai pēc darbu pabeigšanas iesniegt pašvaldībai būvvaldes atzinumu par
paveiktiem darbiem un rēķinu pašvaldības līdzfinansējuma daļas saņemšanai.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar M.Gorbunovu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas
Romas katoļu draudzes iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 27.09.2017. un reģistrēts ar
Nr.3.1.1.11.2/1443, ar lūgumu piešķirt autobusu, sedzot transporta izmaksas braucienam uz
Daugavpili š.g. 30.septembrī ar mērķi piedalīties Latgales draudžu bērnu un jauniešu pasākumā.
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Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Nolikuma 16¹.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu transporta izdevumu
segšanai vai transporta piešķiršanai var pretendēt sabiedriskā organizācija (reliģiska
organizācija, pensionāru biedrība, invalīdu biedrība, diabētiķu biedrība), kura īsteno sabiedriskas
nozīmes pasākumus, kuru rezultāti ir vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību. Sabiedriskā organizācija transporta izdevumu segšanu vai
transporta piešķiršanu var prasīt ne biežāk kā divas reizes gadā.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei
autobusu, sedzot transporta izmaksas EUR 100.00 apmērā braucienam uz Daugavpili.
2. Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei 10 dienu laikā
pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma
apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar
piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
26.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
Latgales ielā 236, Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 20.septembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Latgales
ielā 236, Ludzā pārvaldnieka SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. ar
Nr.3.1.1.8.1/1005) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, Latgales ielā
236 avārijas situācijas novēršanai (skursteņu pārmūrēšanai).
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) izvērtēja dzīvojamās
mājas Latgales ielā 236, Ludzā pievienotos dokumentus 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 27.septembrī komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi skursteņu kapitālremontam
dzīvojamai mājai Latgales ielā 236, Ludzā, Ludzas novads, kas ir par kopējo summu
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EUR 3464,85, un pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo
noteikumu Nr. 19 17.3.punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu - EUR 1732,43 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 – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Latgales ielā 236, Ludzā, Ludzas novads dūmvadu
pārmūrēšanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1732,43 (viens tūkstotis septiņi
simti trīsdesmit divi euro un 43 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.
27.§
Par nekustamā īpašuma Sporta iela 14, Ludza, Ludzas novads
izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 27.jūlija Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums „Par nekustamā
īpašuma, kas atrodas Sporta ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.12, 34.§).
2017.gada 12.septembrī tika rīkota nekustamā īpašuma – Sporta ielā 14, Ludzā, Ludzas
novadā, kas sastāv no zemes gabala 2655 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējums 6801 006 0301,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0301 001 un palīgēkas ar kadastra
apzīmējumu 6801 006 0301 002, izsole, kurā piedalījās viens pretendents – Sergejs Mutulis,
personas kods 040487-12807. Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR 5417,50 (pieci tūkstoši
četri simti septiņpadsmit euro 50 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
Sporta iela 14, Ludza, 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”.
Sergejs Mutulis ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 5417,50 (pieci tūkstoši četri simti
septiņpadsmit euro 50 centi).
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 12.septembra organizētās izsoles
rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – Sporta iela 14, Ludza, Ludzas novads ar kadastra
numuru 68010060301, kas sastāv no zemes gabala 2655 kvm platībā ar kadastra apzīmējums
6801 006 0301, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0301 001 un palīgēkas ar
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kadastra apzīmējumu 6801 006 0301 002, 2017.gada 12.septembra izsoles rezultātus.
Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 5417,50 (pieci tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro 50
centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt S. M., personas kods XXX, adrese: (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 nodibinājuma „Ludzas novada mikrouzņēmēju atbalstam” valdes locekļu ievēlēšanu
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele, K.Nikolajeva
Uzklausot sniegto informāciju par lēmuma projektu, uzklausot domes deputātu viedokļus,
sēdes vadītājs E.Mekšs ar aicina balsot par lēmuma projektu ar izmaiņām (nodibinājuma “Ludzas
novada mikrouzņēmēju atbalstam” valdi ievēlēt ar 2017.gada 10.oktobri).
Pamatojoties uz nodibinājuma „Ludzas novada mikrouzņēmēju atbalstam” statūtu
7.1.punktu, Biedrību un nodibinājumu likuma 45.pantu un Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 95.panta piekto daļu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; saskaņā ar likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma
pieņemšanā nepiedalās – 2 balsis (Juris Atstupens, Edgars Mekšs), Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 10.oktobri ievēlēt nodibinājuma „Ludzas novada mikrouzņēmēju
atbalstam” valdi šādu sastāvā:
valdes priekšsēdētājs:
Edgars Mekšs, personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese);
valdes locekļi:
Juris Atstupens, personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese);
Līga Mežule, personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese).

Sēdi slēdz plkst. 14.35.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vadīja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 28.septembrī.

E.Mekšs

Sēdi protokolēja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 28.septembrī.

I.Vonda

34
1. pielikums
2017.gada 28.septembra
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.17, 12.§

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

Adrese

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana
EUR

Apgaismojums
EUR

0.25
0.22
0.22

Brīvs
no - līdz

1.
2.
3.
4.
5.

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

35.45
29.94
40.16
39.69
27.81

2
1
2
2
1

16.10
14.18
20.98
20.74
14.45

6.
7.
8.
9.
10.

Tālavijas ielā 134 dz.1
Raiņa ielā 59 dz.4
Tālavijas ielā 30 dz.2
Tirgus ielā 34 dz.2
Dagdas ielā 4a dz.13

43.96
28.85
35.08
23.38
26.70

2
2
2
1
1

18.24
15.06
15.85
10.57
1.55

11. Raiņa ielā 59 dz.7
12. Liepājas ielā 8 dz. 3
13. Latgales ielā 242 dz.12

28.30
58.30
53.72

2
3
2

14.77
31.22
3.08

0.22
0.38

14. Blaumaņa ielā 19 dz.50

84.90

4

9.60

0.05

15. Latgales ielā 51 dz.29
16. Raiņa ielā 59 dz.3
17. Latgales ielā 242 dz.22

53.96
39.69
52.82

2
2
2

23.26
20.74
23.34

0.18
0.22
0.16

18. Rekašova ielā 25 dz.6

49.84

2

9.96

0.07

19. Latgales ielā 240 dz.13

46.97

2

15.05

0.15

14.08.2017.01.09.2017.
16.08.2017.

20. Latgales ielā 51 dz.41

34.40

1

7.18

0.08

17.08.2017.

305.92

2.67

Kopā:

0.22
0.25

03.03.2015.
01.09.2016.
25.02.2016.
08.01.2016.
01.12.2016.01.09.2017.
06.10.2016.
01.12.2016.
06.10.2016.
01.06.2017.
04.01.2017.04.08.2017.
01.06.2017.
29.06.2017.
17.07.2017.04.08.2017.
17.07.2017.07.08.2017.
01.06.2017.
20.04.2017.
09.08.2017.

kompensējamo izdevumu maksas un kredītprocentu aprēķins
2017.gada augusts
Nr.p.
k.

1.

Adrese

Latgales ielā 51 dz.41
Kopā:

Aprēķināts
kredītprocenti
EUR

Aprēķināts
kompensējamie
izdevumi
EUR

3.31
3.31

10.66
10.66

Brīvs no – līdz

17.08.2017.

