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.decembrī

Protokols Nr. 22

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 - novada domes deputāti: Juris Atstupens (sēdē piedalās līdz plkst.14.13), Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Eleonora Obrumāne, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena (sēdē piedalās no plkst. 14.03)
Sēdē nepiedalās – Valdis Maslovskis – atvaļinājumā
Sēdē piedalās:
- domes administrācijas darbinieki: Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors;
Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Vladimirs Vasiļevskis, datorsistēmu un
datortīklu administrators
- Sergejs Timofejevs, avīzes “Панорама Резекне” korespondents
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 50 jautājumi.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs E.Mekšs ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem
darba kārtības jautājumiem:
51. Par Ludzas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ludzas Novada Vēstis”
nolikuma apstiprināšanu.
52. Par Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.14 „Par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” precizēšanu.
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53. Par Ludzas novada domes 25.05.2017. lēmuma “Par nekustamā īpašuma, zemes
vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0033, 1028 m2 platībā, kas atrodas pēc
adreses Stacijas iela 80A, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” grozījumiem.
54. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmā 2017.gadam.
55. Par dotācijas piešķiršanu plūdu seku likvidēšanai.
55. Par atļauju Jevgenijai Kuščai savienot amatus.
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Papildināt domes sēdes darba kārtību ar 51., 52., 53., 54., 55., 56. punktu.
Darba kārtība:
1. Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai.
2. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
3. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
5. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmum“Par zemes
vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai” (protokols Nr.7, 6.§).
6. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi Kr.Barona ielā 83, Ludza, Ludzas
novads.
7. Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās
zemes platības noteikšanu.
8. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
9. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
10. Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu.
11. Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta apstiprināšanu
un nodošanu publiskajai apspriešanai.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
14. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
15. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
16. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
17. Par ilgtermiņa aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības ERAF investīciju projekta
„Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”
īstenošanai.
18. Par ilgtermiņa aizņēmumu ieguldījumam SIA “Ludzas apsaimniekotājs”
pamatkapitālā.
19. Par stundas tarifa likmes apstiprināšanu aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējiem.
20. Par maksu par aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanu.
21. Par grozījumu Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra nolikumā “Ludzas
novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”.
22. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
23. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu I.K. „Harons”.
24. Par nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 16, Ludzā nomas maksas noteikšanu Valsts
probācijas dienesta Ludzas teritoriālajai struktūrvienībai.
25. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apkures un apsaimniekošanas izdevumu
apmaksu.
26. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3, Latgales ielā 143, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
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27. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) Odu iela 18B, Ludza, Ludzas novads izsoles
rezultātu, protokola apstiprināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) Parku iela 32A, Ludza, Ludzas novads izsoles
rezultātu, protokola apstiprināšanu.
29. Par nekustamā īpašuma “Piekūns”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads izsoles rezultātu,
protokola apstiprināšanu.
30. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Tālavijas iela 30, Ludza, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
31. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Dainas”-14, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Parku iela 40, Ludza, Ludzas novads atsavināšanas
procedūras izbeigšanu.
33. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 „Par grozījumiem Ludzas
novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada
pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
34. Par Ludzas novada domes deputātu darba samaksu.
35. Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja amatalgas noteikšanu.
36. Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatalgas noteikšanu.
37. Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos amatalgas
noteikšanu.
38. Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka sociālajos, izglītības un kultūras
jautājumos amatalgas noteikšanu.
39. Par Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora amatalgas noteikšanu.
40. Par Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītāju amatalgu noteikšanu.
41. Par Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja amatalgas
noteikšanu.
42. Par Ludzas Novadpētniecības muzeja direktora amatalgas noteikšanu.
43. Par Ludzas novada tūrisma informācijas centra vadītaja amatalgas noteikšanu.
44. Par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktora amatalgas noteikšanu.
45. Par Ludzas tautas nama direktora amatalgas noteikšanu.
46. Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatalgas noteikšanu.
47. Par Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatalgas noteikšanu.
48. Par nolikuma „Par stipendijām Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamiem” apstiprināšanu.
49. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā” apstiprināšanu.
50. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2017.gadam”” apstiprināšanu.
51. Par Ludzas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ludzas Novada Vēstis”
nolikuma apstiprināšanu.
52. Par Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.14 „Par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” precizēšanu.
53. Par Ludzas novada domes 25.05.2017. lēmuma “Par nekustamā īpašuma, zemes
vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0033, 1028 m2 platībā, kas atrodas pēc
adreses Stacijas iela 80A, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” grozījumiem.
54. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmā 2017.gadam.
55. Par dotācijas piešķiršanu plūdu seku likvidēšanai.
56. Par atļauju Jevgenijai Kuščai savienot amatus.
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Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot A. D., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 29.11.2017. iesniegumu,
reģ. 30.11.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1746, par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai
1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020635 „Vārpiņas”, Isnauda, Isnaudas pag., Ludzas
nov., Ludzas novada dome konstatēja, ka saskaņā ar individuālā komersanta “LG pluss”sastādīto
būvprojektu uz zemes vienības tiks būvēta būve (graudu glabātuve).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 11.punkts nosaka, ka: apbūvei paredzētai zemes vienībai piešķir līdz
būvprojekta saskaņošanai. Ja nepieciešams, adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt,
jau veidojot jaunu zemes vienību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 11.punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt A. D., personas kods XXX, apbūvei paredzētai zemes vienībai 1,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580020635 adresi „Vārpiņas”, Isnauda, Isnaudas pag., Ludzas nov..

2.§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot A. D., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 29.11.2017. iesniegumu,
reģ. 30.11.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1746, par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam ar kadastra numuru 68580020572, kura sastāvā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 68580020635, 68580020653 un 68580020656, „Vārpiņas”, Isnaudas pag., Ludzas
nov. un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt A. D., personas kods XXX, piederošam nekustamam īpašumam ar kadastra
numuru 68580020572, kura sastāvā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68580020635,
68580020653 un 68580020656, īpašuma nosaukumu „Vārpiņas”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2.
Izskatot A. S., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 14.12.2017. iesniegumu,
reģ. 15.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1814, par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam arkadastra numuru 68800010715, kura sastāvā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
68800010715, „Dzērvenes”, Ņukšu pag., Ludzas nov. un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, kā arī Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
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jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt A. S., personas kods XXX, tiesiskā valdījumā esošam nekustamam īpašumam ar
kadastra numuru 68800010715, kura sastāvā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
68800010715, īpašuma nosaukumu „Dzērvenes”, Ņukšu pag., Ludzas nov..

3.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot V. M., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 23.11.2017. iesniegumu,
reģ. 23.11.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1708, par zemes vienības 12,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500060029 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500020032
„Bogumina”, Cirmas pag., Ludzas nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam
nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
68500060029, „Meža Bogumina”, Cirms pag., Ludzas nov. un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, Ministru
Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi” un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka V. M., personas kods XXX, atdala zemes vienību 12,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68500060029 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 685000200032
„Bogumina”, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500060029 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Meža Bogumina”, Cirmas pag., Ludzas nov..
2.
Izskatot V. G., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 27.11.2017. iesniegumu,
reģ. 01.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1750, par zemes vienības 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800040138 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68800030258 „Grāvmalas”,
Ņukšu pag., Ludzas nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam
īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68800040138, „Meža
Grāvmalas”, Ņukšu pag., Ludzas nov. un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
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1. Piekrist, ka V. G., personas kods XXX, atdala zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800040138
no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 688000300258
„Grāvmalas”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68800040138 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Meža Grāvmalas”, Ņukšu pag., Ludzas nov..

4.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome izskatīja 2017.gada 17.novembrī saņemto sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Austrumu mērnieks”, reģistrācijas numurs 42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela
16A, Ludza, Ludzas nov., iesniegumu (reģistrēts ar Nr.3.1.1.7.1/1118) ar lūgumu apstiprināt
zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68010040326 Latgales iela
117, Ludza, Ludzas nov..
Izvērtējot sertificēta zemes ierīkotāja Aivara Strazda, sertifikāts Nr. AA000000054 (derīgs
līdz 2020.gada 6.decembrim) izstrādāto un elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu,
iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68010040326 sastāvā
esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68010040326, tika konstatēts, ka zemes ierīcības
projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada Būvvaldes 2017.gada 8.septembra nosacījumus
projekta izstrādei (reģ. Nr.3.5.2.2/67).
Projekta mērķis ir sadalīt nekustamo īpašumu (kopīpašuma) ar kadastra numuru
68010040326 Latgales iela 117, Ludza, Ludzas nov. sastāvā esošo zemes vienību ar kadadastra
apzīmējumu 68010040326 trijās daļās, veidojot atsevišķas zemes vienības, katram adresācijas
objektam, lai no jaunveidojamām zemes vienībām izveidotu trīs atsevišķus nekustamos īpašumus
(kopīpašumus).
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un
zemes ierīcības projekta ierosinātājiem.
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur
laika zīmogu: 2017-11-17 09:21:16 EET.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1.apakšpunktu, 28.2.apakpunktu un
47.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”
10.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.apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Aivara Strazda, sertifikāts Nr. AA000000054,
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68010040326 sastāvā
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040326 sadalei saskaņā ar tā grafisko
pielikumu.
2. Jaunizveidotajai apbūvētai zemes vienībai Nr.1 platībā 0,1097 ha ar kadastra
apzīmējumu 68010040535 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve) un piešķirt adresi Latgales iela 115, Ludza, Ludzas nov..
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3. Jaunizveidotajai apbūvētai zemes vienībai Nr.2 platībā 0,1003 ha ar kadastra
apzīmējumu 68010040536 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0801
(komercdarbības objektu apbūve) un piešķirt adresi Latgales iela 117, Ludza, Ludzas nov..
4. Jaunizveidotajai apbūvētai zemes vienībai Nr.3 platībā 0,0552 ha ar kadastra
apzīmējumu 68010040537 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0801
(komercdarbības objektu apbūve) un piešķirt adresi Latgales iela 119, Ludza, Ludzas nov..
5. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītājiem. Projektēto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu to izraisošo objektu
atrašanās vietas (pēc ierosinātāja pieprasījuma) un platības var tikt precizētas, veicot zemes
robežu kadastrālo uzmērīšanu.
6. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā
apjomā, veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu.
7. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
8. Desmit darbdienu laikā lēmumu elektroniski izsūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„Austrumu mērnieks” un Valsts zemes dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai.
9. Administratīvo aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā
noteiktajam.

5.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmumā „Par zemes
vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai” (protokols Nr.7, 6.§)
Ziņo: E.Mekšs
Ar Ludzas novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.7, 6.§) „Par
zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai” 16.punkta pirmajā
apakšpunktā tika atzīts, ka zemes vienība 158 752 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010038006
(īpašuma kadastra numurs 68010038006) Dagdas ielā 17, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
Sakarā ar to, lēmumā nebija pareizi norādīta zemes vienībai adrese “Dagdas iela 17”, bet
jābūt “Krāslavas iela 1A”, ir nepieciešams grozīt Ludzas novada domes 2017.gada 25.maija
sēdes lēmuma (protokols Nr.7, 6.§) „Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada
pašvaldībai” 16.punkta pirmo apakšpunktu.
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” sestās nodaļas 72.pants
pirmā daļa „Kļūdu labošana” nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var
izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un
trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” sestās
nodaļas 72.pants pirmo daļu un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Grozīt Ludzas novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmuma „Par zemes vienības
atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai” (protokols Nr.7, 6.§) 16.punkta pirmo
apakšpunktu un izteikt jaunā redakcijā:
„1. Azīt, ka zemes vienība 158 752 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68010038006 (īpašuma
kadastra numurs 68010038006) Krāslavas ielā 1A, Ludza, Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.”
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6.§
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi Kr.Barona ielā 83,
Ludza, Ludzas novads
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot G. L., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 2017.gada 27.novembra
iesniegumu, reģ. 27.11.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1716, par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz
mantojamo zemi 597 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010050163 Kr. Barona ielā 83,
Ludza, Ludzas nov., Ludzas novada dome konstatēja, ka:
saskaņā ar Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2008.gada
25.novembra spriedumu Nr.C03041308 tika atjaunotas G. L., personas kods XXX, īpašuma
tiesības uz mantojamo zemi 597 kv.m platībā un nodot īpašumā zemes gabalu ar kadastra numuru
6801 005 0163 Kr. Barona ielā 83, Ludzā.
Zemes īpašnieks N. N. miris 1931.gadā.
Bijušā zemes īpašnieka dēls M. N. miris 1977.gadā.
Zemes pieprasītāja G. L. ir bijušā zemes īpašnieka N. N. mazmeita - lejupējā pirmās šķiras
likumiskā mantiniece (CL 404.p.).
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010050163 atrodas G. L., personas kods
XXX, V. L., personas kods XXX, Zo. K., dzimusi (datums), J. N., dzimis (datums) un R. N.,
personas kods XXX, piederoša būve (kadastra apzīmējums 68010050163001).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas
pilsētās” 9. un 12.punktiem, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atjaunot G. L., personas kods XXX, īpašuma tiesības uz mantojamo zemi 597 kv.m
platībā Kr.Barona ielā 83, Ludza, Ludzas nov, saskaņā ar zemes gabala robežu plānu mērogā
1:500. Zemes vienības kadastra apzīmējums 68010050163 (īpašuma kadastra numurs
68010050163).
2. Apstiprināt zemes vienības Kr.Barona ielā 83, Ludza, Ludzas nov. apgrūtinājumus:
2.1. pierobeža – 0,0597 ha,
2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un
ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,0056 ha,
2.3. sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu – 0,0597 ha,
2.4. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap
kultūras pieminekli pilsētās – 0,0525 ha.
3. Zemes lietotāja darbību ierobežo Ludzas novada perspektīvās attīstības teritorijas
plānojums un Latvijas Republikas spēkā esošie likumdošanas akti.

7.§
Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes
platības noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu mērnieks”, reģistrācijas numurs
42403037206, juridiskā adrese Raiņa ielā 16A, Ludza, Ludzas nov., 2017.gada 22.novembra
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iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 22.novembrī ar Nr.3.1.1.6.1/595,
tika konstatēts, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu mērnieks” lūdz noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai 9,76 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800020131 “Bāliņi”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma kadastra likums” 9.panta pirmās daļas
1.punkts nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes
vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo
zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka:
vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes
vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu un 16.punktu visām Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām un zemes vienību daļām nosaka lietošanas
mērķi. Lietošanas mērķi reģistrē informācijas sistēmā.
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” 7.punkts, ka zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas
mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas mērķi. Ja zemes vienības daļai noteiktais
lietošanas mērķis atšķiras no zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus maina
arī zemes vienībai.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
„Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.apakšpunktu, lai
zemes vienības daļu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā, nepieciešams valsts institūcijas vai
vietējās pašvaldības lēmums par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma mērķa un tam
piekrītošās zemes platības noteikšanu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
„Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra aktualizācijas noteikumi” 23.1.1.apakšpunktu, lai
zemes vienības daļu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā iesniegumam pievieno grafisko
pielikumu – zemes robežu plāna kopiju vai citu grafisko materiālu, kurā attēlota plānotā zemes
vienības daļa, vai zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma kadastra likums”
9.panta pirmās daļas 1.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu, 16.punktu un 7.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objektu
reģistrācijas un kadastra aktualizācijas noteikumi” 23.1.1.apakšpunktu un 23.1.2.apakšpunktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un 47.punktu un ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800020131 “Bāliņi”, Ņukšu pag.,
Ludzas nov. izveidojamai zemes vienības daļai 9,76 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi ar kodu 0801 (komercdarbības objektu apbūve), saskaņā ar izgatavoto zemes vienības
daļas grafisko pielikumu.
2. Noteikt paliekošajai zemes vienības daļai 17,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800020131 “Bāliņi”, Ņukšu pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
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8.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot A. G., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 16.11.2017. iesniegumu,
reģ. 16.11.2017. ar Nr.31.1.1.11.2/1682, par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes vienību
0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020526 “Dainas”, Martiši, Isnaudas pag., Ludzas
nov. uz pieciem gadiem, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra lēmuma (protokols Nr.33, 4.§) “Par
zemes gabala kadastra apzīmējumu 6858 002 0882 „Tārgale”, ciems Martiši, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads sadalīšanu atsevišķās zemes vienībās” 1.1.apakšpunktu zemes vienība 0,01 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020526 “Dainas”, Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov. tika
ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz
to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu
juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi
normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro
vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta pirmā
daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta otrā daļa
nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības
zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums”
15.panta divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās
nodaļas 17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris
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Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. G., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,01 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020526 “Dainas”, Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām
no 2018.gada 1.janvāra uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt līgumu par zemes nomas tiesību piešķiršanu ar A. G., personas kods XXX,
termiņā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts
īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot A. P., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 08.12.2017. iesniegumu,
reģ. 08.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1776, par 1/2 domājamās daļas no Ludzas novada pašvaldības
valdījumā esošās zemes vienības 1180 kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010050204
Latgales ielā 199, Ludza, Ludzas nov. piešķiršanu nomā uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām,
pamatojoties uz Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 2017.gada 2.septembra mantojuma
apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) Nr.2125 uz 1/2 domājamo daļu no
namīpašuma, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas novada domes 2012.gada 26.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.11, 8.§) “Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada
pašvaldībai” 14.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības Ž. L., personas kods XXX, uz 1/2
domājamo daļu no zemes vienības 1180 kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010050204
Latgales ielā 199, Ludza, Ludzas nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku
apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas
līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2012.gada 26.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.11, 8.§) “Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada
pašvaldībai” 14.punkta otro apakšpunktu tika atzīts, ka 1/2 domājamā daļa no zemes vienības
1180 kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010050204 Latgales ielā 199, Ludza, Ludzas
nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 2017.gada 2.septembra mantojuma apliecību
(par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) Nr.2125 A. P. tika atzīta par mantinieci uz 1/2
domājamo daļu no namīpašuma Latgales ielā 199, Ludza, Ludzas nov. un ir faktiskā lietotāja uz
1/2 domājamo daļu no zemes vienības 1180 kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu
68010050204 Latgales ielā 199, Ludza, Ludzas nov..
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc
tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala
iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis
lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot
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saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala
nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 2. nodaļas 7.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā:
7.1. līdz 2009.gada 31.decembrim – 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām;
7.2. no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
7.1 Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
7.2 Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja
saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 2. nodaļas 7.punktu, 71.pantu un 72.pantu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. P., personas kods XXX, nomā 1/2 domājamo daļu no zemes vienības 1180
kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010050204 Latgales ielā 199, Ludza, Ludzas nov. ar
apbūves tiesībām no 2017.gada 2.septembra uz desmit gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. P., personas kods XXX, termiņā no 2017.gada
2.septembra līdz 2027.gada 1.septembrim.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Ja aprēķinot
nomas maksu tās vērtība ir mazāk par EUR 28,00, nomas maksa ir noteikta 28 euro gadā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot A. T., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 11.12.2017. iesniegumu,
reģ. 11.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1785, par 1/2 domājamās daļas no Ludzas novada pašvaldības
piederošās zemes vienības 748 kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010040352 Baznīcas
ielā 18, Ludza, Ludzas nov. piešķiršanu nomā uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām, pamatojoties uz
2017.gada 19.aprīļa pirkuma līguma uz 1/2 domājamo daļu no namīpašuma, Ludzas novada
dome konstatēja, ka:
Ludzas novada pašvaldība 2006.gada 10.augustā reģistrēja zemes vienību 748 kv.m
platībā ar kadastra apzīmējumu 68010040352 Baznīcas ielā 18, Ludza, Ludzas nov. Ludzas
novada zemesgrāmatu nodalījumā ar folijas Nr.100000504803.
A. T. 2017.gada 19.aprīlī noslēdza pirkuma līgumu ar O. T. par 1/2 domājamo daļu no
namīpašuma, kuru reģistrēja 2017.gada 12.jūnijā Ludzas novada zemesgrāmatu nodalījumā ar
folijas Nr.100000524910 un ir faktiskā lietotāja uz 1/2 domājamo daļu no zemes vienību 748
kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010040352 Baznīcas ielā 18, Ludza, Ludzas nov..
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc
tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala
iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis
lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot
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saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala
nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 2. nodaļas 7.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā:
7.1. līdz 2009.gada 31.decembrim – 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām;
7.2. no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
7.1 Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
7.2 Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja
saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 2. nodaļas 7.punktu, 71.pantu un 72.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 6.martā noslēgto zemesgabala nomas
līgumu Nr.Z-38/2014 ar O. T., personas kods XXX, par 1/2 domājamo daļu no zemes vienības
748 kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010040352 Baznīcas ielā 18, Ludza, Ludzas
nov. ar 2017.gada 19.aprīli.
2. Piešķirt A. T., personas kods XXX, nomā 1/2 domājamo daļu no zemes vienības 748
kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010040352 Baznīcas ielā 18, Ludza, Ludzas nov. ar
apbūves tiesībām no 2017.gada 19.aprīļa uz desmit gadiem.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. T., personas kods XXX, termiņā no 2017.gada
19.aprīļa līdz 2027.gada 18.aprīlim.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Ja aprēķinot
nomas maksu tās vērtība ir mazāk par EUR 28,00, nomas maksa ir noteikta 28 euro gadā.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot E. M., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 12.12.2017. iesniegumu,
reģ. 12.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1798, par 3/7 domājamām daļām no Ludzas novada pašvaldības
valdījumā esošās zemes vienības 1146 kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010060296
Puškina ielā 25, Ludza, Ludzas nov. piešķiršanu nomā uz 10.gadiem ar apbūves tiesībām,
pamatojoties uz Zvērinātā notāra 1984.gada 24.jūlija mantojuma apliecību uz 3/7 domājamām
daļām no namīpašuma, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 6.§) “Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un domājamās daļas no zemes vienības atzīšanu par
piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai” tika izbeigtas lietošanas tiesības E. M., personas kods
XXX, uz 3/7 domājamām daļām no zemes vienības 1146 kv.m kopplatības ar kadastra
apzīmējumu 68010060296 Puškina ielā 25, Ludza, Ludzas nov. ar 2011.gada 31.decembri un
pirmtiesības uz nomu iegūst ar 2012.gada 1.janvāri.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku
apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
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sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas
līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 6.§) “Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un domājamās daļas no zemes vienības atzīšanu par
piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai” otro apakšpunktu tika atzīts, ka 3/7 domājamās daļas no
zemes vienības 1146 kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010060296 Puškina ielā 25,
Ludza, Ludzas nov. ir piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc
tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala
iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis
lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot
saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala
nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 2. nodaļas 7.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā:
7.1. līdz 2009.gada 31.decembrim – 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām;
7.2. no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
7.1 Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
7.2 Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja
saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 2. nodaļas 7.punktu, 71.pantu un 72.pantu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ed. M., personas kods XXX, nomā 3/7 domājamās daļas no zemes vienības
1146 kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010060296 Puškina ielā 25, Ludza, Ludzas
nov. ar apbūves tiesībām no 2012.gada 1.janvāra uz desmit gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar E. M., personas kods XXX, termiņā no 2012.gada
1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrm.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Ja aprēķinot
nomas maksu tās vērtība ir mazāk par EUR 28,00, nomas maksa ir noteikta 28 euro gadā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot T. T., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 14.12.2017. iesniegumu,
reģ. 14.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1813, par 1/3 domājamās daļas no Ludzas novada pašvaldības
piederošās zemes vienības 761 kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010020171 Tālavijas
ielā 81, Ludza, Ludzas nov. piešķiršanu nomā uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām, pamatojoties uz
2017.gada 14.jūlija dāvinājuma līguma Nr.1543 uz 1/3 domājamo daļu no namīpašuma, Ludzas
novada dome konstatēja, ka:
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Ludzas novada pašvaldība 2015.gada 2.jūnijā reģistrēja zemes vienību 761 kv.m platībā
ar kadastra apzīmējumu 68010020171 Tālavijas ielā 81, Ludza, Ludzas nov. Ludzas novada
zemesgrāmatu nodalījumā ar folijas Nr.100000545293.
A. T. 2017.gada 14.jūlijā noslēdza dāvinājuma līgumu Nr.1543 ar R. G. par 1/3
domājamo daļu no namīpašuma, kuru reģistrēja 2017.gada 19.jūlijā Ludzas novada
zemesgrāmatu nodalījumā ar folijas Nr.100000543650 un ir faktiskā lietotāja uz 1/3 domājamo
daļu no zemes vienību 761 kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010020171 Tālavijas ielā
81, Ludza, Ludzas nov..
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc
tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala
iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis
lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot
saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala
nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 2. nodaļas 7.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā:
7.1. līdz 2009.gada 31.decembrim – 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām;
7.2. no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
7.1 Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
7.2 Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja
saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 2. nodaļas 7.punktu, 71.pantu un 72.pantu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 27.decembrī noslēgto zemesgabala
nomas līgumu Nr.162 ar R. G., personas kods XXX, par 1/3 domājamo daļu no zemes vienības
678 kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010020171 Baznīcas ielā 18, Ludza, Ludzas
nov. ar 2017.gada 14.jūliju.
2. Piešķirt T. T., personas kods XXX, nomā 1/3 domājamo daļu no zemes vienības 761
kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010020171 Tālavijas ielā 81, Ludza, Ludzas nov. ar
apbūves tiesībām no 2017.gada 14.jūlija uz desmit gadiem.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar T. T., personas kods XXX, termiņā no 2017.gada
14.jūlija līdz 2027.gada 13.jūlijam.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Ja aprēķinot
nomas maksu tās vērtība ir mazāk par EUR 28,00, nomas maksa ir noteikta 28 euro gadā.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
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Izskatot T. Ž., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 14.12.2017. iesniegumu,
reģ. 15.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1817, par zemes vienības 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800010298 „Salmenes”, Ņukšu pag., Ludzas nov. piešķiršanu nomā, Ludzas novada dome
konstatēja, ka:
ar Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2007.gada 29.maija sēdes lēmuma (protokols
Nr.5, 8.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības T. Ž., personas kods XXX, uz zemes vienību 0,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010298 Ņukšu pagastā.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldība 2007.gada 29.jūnijā noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.8 ar T. Ž., personas kods XXX, par zemes vienību 0,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800010298 Ņukšu pagastā līdz 2017.gada 30.jūnijam.
T. Ž. nav iesniegusi iesniegumu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800010298
zemes nomas tiesību pagarināšanu.
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.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2, 8.§)
79.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010298
“Salmenes”, Ņukšu pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprināti ar precizējumiem
Ludzas novada domes sēdes 2013.gada 22.augusta lēmumu (protokols Nr.20, 57.§), otrās daļas
3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura platība nepārsniedz 1,0
ha, nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par
EUR 7,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 otrās daļas
3.punktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt T. Ž., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800010298 Ņukšu pag., Ludzas nov. ar 2018.gada 1.janvāri bez apbūves tiesībām
uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar T. Ž., personas kods XXX, termiņā no 2018.gada
1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienībām 2,0 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
7.
Izskatot P. L., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 18.12.2017. iesniegumu,
kurš reģ. 18.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/11830, par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes
vienību 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060156 Isnaudas pag., Ludzas nov. uz
pieciem gadiem, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas novada domes 2011.gada 30.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 8.§) “Par
zemes gabala nodošanu rezerves zemes fondā” 8.punktu zemes vienība 0,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580060156 Isnaudas pag., Ludzas nov. tika ieskaitīta rezerves zemes fondā.
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Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz
to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu
juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi
normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro
vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta pirmā
daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta otrā daļa
nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības
zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums”
15.panta divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās
nodaļas 17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt P. L., personas kods (adrese), nomā zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580060156 Isnaudas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām no 2018.gada
1.janvāra uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt līgumu par zemes nomas tiesību piešķiršanu ar P. L., personas kods XXX,
termiņā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts
īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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8.
Izskatot A. M., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 27.11.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 27.11.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1715, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 006 0240, Nirzas pagasts, Ludzas novads
piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878
006 0240 Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta ar statusu – zeme
zemes reformas pabeigšanai (īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotas zemes vienības).
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
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 finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. M., personas kods XXX, nomā zemes vienību 3,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6878 006 0240, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar 2018.gada 1.janvāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. M., personas kods XXX, par zemes vienību 3,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 006 0240, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemes vienības statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
9.
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Izskatot V. U., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 27.11.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 27.11.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1719 par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0254 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka ar
Ludzas rajona Istras pagasta padomes sēdes 2007.gada 29.jūnija lēmumu (protokols
Nr.6.,1.§,1.103.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības R. B. uz zemes vienību 2,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6860 009 0254, Istras pagasts, Ludzas novads.
2007.gada 5.septembrī par zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009
0254 noslēgts zemes nomas līgums Nr.18 starp Istras pagasta padomi un R. B..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2.,14.§,79.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0254, Istras
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2013.gada 20.augusta vienošanās
Nr.Z-108/2013 tika izbeigts pirms termiņa
notecējuma (ar 2013.gada 31.augustu) 2007.gada 5.septembra zemes nomas līgums Nr.18.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0254, 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” 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 finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt V. U., personas kods XXX, nomā zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 009 0254, Istras pagasts, Ludzas novads ar 2018.gada 1.janvāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar V. U., personas kods XXX, par zemes vienību 2,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0254, Istras pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 3,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
10.
Izskatot V. U., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 27.11.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 27.11.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1720 par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0056 daļas piešķiršanu nomā, tika konstatēts,
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ka ar Ludzas rajona Istras pagasta padomes sēdes 2009.gada 28.janvāra lēmumu (protokols
Nr.1.,8.§,8.74.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības J. G. uz zemes vienību 6,54 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6860 009 0056, Istras pagasts, Ludzas novads.
2009.gada 25.jūnijā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0056 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.62/2009 starp Istras pagasta padomi un J.G..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2.,14.§,173.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 6,54 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0056
“Gabruseni”, Piktjuļi, Istras pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0056 “Gabruseni”, Piktjuļi, Istras
pag., Ludzas nov. atrodas ēkas, kuru piederība nav noskaidrota.
Ar 2016.gada 30.maija vienošanās Nr.Z-91/2016 tika izbeigts pirms termiņa notecējuma
(ar 2016.gada 31.maiju) 2009.gada 25.jūnija zemes nomas līgums Nr.62/2009.
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 finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V. U., personas kods XXX, nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860
009 0056 “Gabruseni”, Piktjuļi, Istras pag., Ludzas nov. neapbūvētu daļu 5,8 ha platībā ar
2018.gada 1.janvāri 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 009 0056 neapbūvētu daļu 5,8 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.
11.
Izskatot Ē. G., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 30.11.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 30.11.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1748 par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0060 daļas piešķiršanu nomā, tika konstatēts,
ka ar Ludzas novada domes sēdes 2014.gada 27.februāra lēmumu (protokols Nr.3.,14.§) tika
izbeigtas lietošanas tiesības L. V. uz zemes vienību 3,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886
005 0060 “Vecpatmaļi”, Staromeļņica, Pildas pag., Ludzas nov. un atzīts, ka zemes vienība ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
L. V. (datums) miris.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0060 “Vecpatmaļi”, Staromeļņica,
Pildas pag., Ludzas nov. atrodas ēkas, kuru piederība nav noskaidrota.
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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 finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ē. G., personas kods XXX, nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886
005 0060 “Vecpatmaļi”, Staromeļņica, Pildas pag., Ludzas nov. neapbūvētu daļu 3,7 ha platībā ar
2018.gada 1.janvāri bez apbūves tiesībām uz pieciem gadiem, saskaņā ar lēmuma grafisko
pielikumu.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ē. G., personas kods XXX, par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6886 005 0060 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.
12.
Izskatot K. K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 04.12.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 04.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1759 par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0255 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka ar
Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes sēdes 2009.gada 30.janvāra lēmumu (protokols Nr.1.,4.&)
tika izbeigtas lietošanas tiesības R. V. uz zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6878 005 0255.
2009.gada 30.janvārī par zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005
0255 noslēgts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.12/09 starp Nirzas pagasta padomi
un R. V..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2.,14.§,10.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0255, Nirzas
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2017.gada 24.marta vienošanās tika izbeigtas nomas attiecības uz zemes vienību 0,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0255.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0255, Nirzas 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
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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 finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt K. K., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6878 005 0255, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar 2018.gada 1.janvāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar K. K., personas kods XXX, par zemes vienību 0,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0255, Nirzas 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.
13.
Izskatot L. G., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 04.12.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 04.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1766 par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0139 daļas piešķiršanu nomā, tika konstatēts,
ka ar Ludzas novada domes sēdes 2009.gada 29.decembra lēmumu (protokols Nr.20.,8.§, 18.p.)
tika izbeigtas lietošanas tiesības V. K. uz zemes vienību 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6886 005 0139 “Severīnas”, Sprikutova, Pildas pag., Ludzas nov. un atzīts, ka zemes vienība ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
V. K. (datums) miris.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0139 “Severīnas”, Sprikutova, Pildas
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 finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
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Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt L. G., personas kods XXX, nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886
005 0139 “Severīnas”, Sprikutova, Pildas pag., Ludzas nov. neapbūvētu daļu 2,8 ha platībā ar
2018.gada 1.janvāri bez apbūves tiesībām uz pieciem gadiem, saskaņā ar lēmuma grafisko
pielikumu.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar L. G., personas kods XXX, par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6886 005 0139 neapbūvētu daļu 2,8 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.
14.
Izskatot L. G., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 04.12.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 04.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1767 par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0141 daļas piešķiršanu nomā, tika konstatēts,
ka ar Ludzas novada domes sēdes 2010.gada 22.aprīļa lēmumu (protokols Nr.8.,8.§, 2.p.) tika
izbeigtas lietošanas tiesības V. Ž. uz zemes vienību 11,65 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6886 005 0141 “Žubuļi”, Sprikutova, Pildas pag., Ludzas nov..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2.,8.§,177.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 11,65 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0141 “Žubuļi”,
Sprikutova, Pildas pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
V. Ž. (datums) miris.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0141 “Žubuļi”, Sprikutova, Pildas
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 finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt L. G., personas kods XXX, nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886
005 0141 “Žubuļi”, Sprikutova, Pildas pag., Ludzas nov. neapbūvētu daļu 7,8 ha platībā ar
2018.gada 1.janvāri bez apbūves tiesībām uz pieciem gadiem, saskaņā ar lēmuma grafisko
pielikumu.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar L. G., personas kods XXX, par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6886 005 0141 neapbūvētu daļu 7,8 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.
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5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15.
Izskatot L. G., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 14.12.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 14.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1812 par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 004 0247 daļas piešķiršanu nomā, tika konstatēts,
ka ar Ludzas rajona Pildas pagasta padomes sēdes 2009.gada 4.februāra lēmumu (protokols
Nr.1., 3.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības N. Š. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6886
004 0247.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2.,8.§,169.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 12,84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 004 0247, Pildas
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 004 0247 “Šleiteri”, Petriki, Pildas 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 finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt L. G., personas kods XXX, nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886
004 0247 “Šleiteri”, Petriki, Pildas pag., Ludzas nov. neapbūvētu daļu 7,9 ha platībā ar 2018.gada
1.janvāri bez apbūves tiesībām uz pieciem gadiem, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar L. G., personas kods XXX, par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6886 004 0247 neapbūvētu daļu 7,9 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.
16.
Izskatot I. K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 13.12.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 13.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1805, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0004 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka
zemes vienība 0,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0004, Istras pagasts, Ludzas
novads ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
2016.gada 5.janvārī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0004 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.8/2016 starp Ludzas novada pašvaldību un A. K..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim.
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A. K. ar 15.12.2017. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 15.12.2017. ar
Nr.3.1.1.11.2/1821, atsakās pagarināt 2016.gada 5.janvāra zemes nomas līgumu Nr.8/2016.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt I. K., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,72 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 002 0004, Istras pagasts, Ludzas novads ar 2018.gada 1.janvāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar I. K., personas kods XXX, par zemes vienību 0,72 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0004, Istras pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemes vienības statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
17.
Izskatot K. K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 18.12.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 18.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1824 par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0215 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka ar
Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes sēdes 2009.gada 30.janvāra lēmumu (protokols Nr.1.,4.&)
tika izbeigtas lietošanas tiesības A. V. uz zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6878 005 0215.
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2009.gada 30.janvārī par zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005
0215 noslēgts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.21/09 starp Nirzas pagasta padomi
un A. V..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2.,14.§,19.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0215, Nirzas
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2017.gada 11.decembra vienošanās tika izbeigts pirms termiņa notecējuma (ar
2017.gada 20.decembri) 2009.gada 30.janvāra lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums
Nr.21/09.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0215, Nirzas 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 finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt K. K., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6878 005 0215, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar 2018.gada 1.janvāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar K. K., personas kods XXX, par zemes vienību 0,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0215, Nirzas 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.

9.§
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
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Izskatot J. D., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 24.11.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 24.11.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1712, par
lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.9 termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar
Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes sēdes 2007.gada 29.marta lēmumu (protokols Nr.3, 5.&1
p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības J. D. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005
0270 un 6878 005 0303.
2007.gada 27.aprīlī par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0270 un
6878 005 0303 noslēgts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.9 starp Nirzas pagasta
padomi un pirmtiesīgu personu J. D..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 27.aprīlim.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2,14.§, 28.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0270 “Jurģi”,
Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov. un 0,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0303 ir
piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var
pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0270 “Jurģi”, Nirza, Nirzas pag.,
Ludzas nov. atrodas J. D. piederošas ēkas (pamats 1992.gada vienošanās).
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0303, Nirzas pagasts, Ludzas
novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.apakšpunkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā no 2010.gada 1.janvāra ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.¹ punkts nosaka, ka nomnieks papildus nomas
maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.² punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai
tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu
aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
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 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 7.2.apakšpunktu, 7.¹ punktu, 7.² 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 finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt 2007.gada 27.aprīļa lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.9 termiņu
no 2017.gada 27.aprīļa uz desmit gadiem.
2. Apbūvētai zemes vienībai 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0270 “Jurģi”,
Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov. noteikt nomas maksu 1,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības
un pievienotās vērtības nodoklis, bet ne mazāk par 28 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
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3. Neapbūvētai zemes vienībai 0,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0303,
Nirzas pagasts, Ludzas novads noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības un
pievienotās vērtības nodoklis.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas tipveida līguma termiņa pagarināšanu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot A. R., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 28.11.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 29.11.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1739, 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.§, 1.15.p.) tika izbeigtas lietošanas
tiesības A. R. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6860 001 0519 un 6860 001 0544.
2007.gada 5.septembrī par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6860 001 0519 un
6860 001 0544 noslēgts zemes nomas līgums Nr.1 starp Istras pagasta padomi un pirmtiesīgu
personu A. R..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 4.septembrim.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§,62.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6860 001 0519 un 6860 001 0544,
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.
Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6860 001 0519 un 6860 001 0544, 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 finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2007.gada 5.septembra zemes nomas līguma Nr.1 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 vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot Z. M., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 05.12.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 06.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1768, 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.§, 1.55.p.) tika izbeigtas lietošanas
tiesības Z. M. uz zemes vienību 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0061.
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2007.gada 5.septembrī par zemes vienību 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 003
0061 noslēgts zemes nomas līgums Nr.13 starp Istras pagasta padomi un Z. M..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 4.septembrim.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§,74.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0061, 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 003 0061 “Konecpole”, Konecpole, Istras
pag., Ludzas nov. atrodas Z. M. piederošas ēkas (pamats 19.03.1999. pirkuma līgums Nr.42).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.apakšpunkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā no 2010.gada 1.janvāra ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.¹ punkts nosaka, ka nomnieks papildus nomas
maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.² punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai
tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu
aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 7.2.apakšpunktu, 7.¹ punktu, 7.² punktu, un Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2007.gada 5.septembra zemes nomas līguma Nr.13 termiņu no 2017.gada
4.septembra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības
nodoklis, bet ne mazāk par 28 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
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 S. V., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 13.12.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 13.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1802, par
zemes nomas līguma Nr. Z-9/2016 termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka 2016.gada 5.janvārī
par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0546 noslēgts zemes nomas līgums Nr. Z9/2016 starp Ludzas novada pašvaldību un S. V..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim.
Zemes vienība 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0546, Briģu pagasts,
Ludzas novads ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
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Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2016.gada 5.janvāra zemes nomas līguma Nr.Z-9/2016 termiņu uz pieciem
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par
zemesgabala nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot I. M., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 27.11.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 29.11.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1738, par
2007.gada 28.novembra zemes nomas līguma Nr.57 termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar
Ludzas rajona Istras pagasta padomes sēdes 2007.gada 29.jūnija lēmumu (protokols
Nr.6.,1.§,1.135.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības I. M. uz zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6860 008 0075 un 6860 008 0104.
2007.gada 28.novembrī par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6860 008 0075 un
6860 008 0104 noslēgts zemes nomas līgums Nr.57 starp Istras pagasta padomi un pirmtiesīgu
personu I. M..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 27.novembrim.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2.,14.§,111.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6860 008 0075 un 6860 008 0104,
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.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0075 “Reči”, Čerņavski, Istras pag.,
Ludzas nov. atrodas ēkas, kuru piederība nav noskaidrota. I. M. pašvaldībā nav iesniegusi
dokumentus par ēku piederību vai mantošanas tiesības apliecinošus dokumentus.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0104, Istras pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
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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 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 4. 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
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2007.gada 28.novembra zemes nomas līguma Nr.57 termiņu par neapbūvēto
zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0104 no 2017.gada 27.novembra
uz desmit gadiem.
2. Neapbūvētai zemes vienībai 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0104, Istras
pagasts, Ludzas novads noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības un
pievienotās vērtības nodoklis.
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.
6.
Izskatot I. M., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 15.12.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 15.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1815, par
zemes nomas līguma Nr. Z-192/2015 termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka 2015.gada
30.novembrī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0053 noslēgts zemes nomas
līgums Nr. Z-192/2015 starp Ludzas novada pašvaldību un I. M..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 30.decembrim.
Zemes vienība 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0053, Pildas pagasts,
Ludzas novads ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
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nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2015.gada 30.novembra zemes nomas līguma Nr.Z-192/2015 termiņu uz
pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Plkst. 14.03 ierodas domes deputāte Svetlana Rjutkinena.

10. §
Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot M. Š., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017.gada 4.decembra
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 4.decembrī ar
Nr.3.1.1.11.2/1760, tika konstatēts, ka M. Š. lūdz atdalīt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 68460060054 un 68460070168
no sev piederošā nekustamā īpašuma
“Mantinieki” ar kadastra numuru 68460070232, Briģu pagasts, Ludzas novads un atdalītajām
zemes vienībām izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Alņi”.
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 finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka M. Š., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma “Mantinieki” ar
kadastra numuru 68460070232, Briģu pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 2,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68460060054 un zemes vienību 3,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68460070168.
2. Atdalītajām zemes vienībām 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460060054 un 3,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460070168 izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Alņi”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
2.
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Izskatot J. H., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017.gada 18.decembra
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 18.decembrī ar
Nr.3.1.1.11.2/1831, tika konstatēts, ka J. H. lūdz atdalīt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 68860060232 un 68860060243 no sev piederošā nekustamā īpašuma “Mārtiņi” ar
kadastra numuru 68860070099, Pildas pagasts, Ludzas novads un atdalītajām zemes vienībām
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Mikucāni”.
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 finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka J. H., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma “Mārtiņi” ar kadastra
numuru 68860070099, Pildas pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 53,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68860060232 un zemes vienību 19,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68860060243.
2. Atdalītajām zemes vienībām 53,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860060232 un
19,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860060243 izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Mikucāni”, Pildas pagasts, Ludzas novads.

11.§
Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta apstiprināšanu un
nodošanu publiskajai apspriešanai
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un
teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas likuma
4.pantu, kas nosaka sabiedrības līdzdalību teritorijas attīstības plānošanā, 12.panta pirmo un trešo
daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina attīstības programmu, kā arī
koordinē un uzrauga tās īstenošanu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67. un 68.punktu, kas
nosaka plānošanas dokumentu izstrādes un paziņojuma nosūtīšanas kārtību, 2009.gada
25.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā” 9. un 10.punktu par publiskās apspriešanas un sabiedriskās apspriešanas
organizācijas kārtību, Ludzas novada domes 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu “Par Ludzas
novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.3, 8.§),
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgas komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības,
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projektu saskaņā ar
pielikumu.
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2. Nodot Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projektu publiskai
apspriešanai.
3. Noteikt, ka publiskās apspriešanas termiņš ir no 08.01.2018. līdz 04.02.2018..
4. Nosūtīt Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projektu Latgales
plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības teritorijas plānotājai J.Lapšovai ievietot Ludzas
novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta dokumentāciju Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
6. Publicēt paziņojumu par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam
projekta publisko apspriešanu Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv, laikrakstā
„Ludzas zeme” un pašvaldības informatīvajā izdevuma „Ludzas Novada Vēstis”.
7. Noteikt par lēmuma izpildi atbildīgo darbinieku Attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas vadītāju Ilonu Igovenu.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likums) 25.panta
trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī
ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos
dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, nodokļu parādi, kā arī nokavējuma nauda
un soda nauda dzēšami nodokļu maksātājam - fiziskajai personai - viņa nāves gadījumā, ja nav
iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Likuma 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā
mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
3.punktu, trešo un ceturto daļu, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to
saistīto nokavējuma naudu EUR 167,36 apmērā:
Personas
Par zemi
Par ēkām
nokavējuma
nokavējuma Pavisam
uzvārds
vārds
pamatparāds
pamatparāds
nauda
nauda
Uzvārds
Vārds
8,22
1,19
9,41
Uzvārds
Vārds
9,94
1,60
11,54
Uzvārds
Vārds
124,78
18,79
2,31
0,53
146,41
Kopā
134,72
20,39
10,53
1,72
167,36
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2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
2.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likums) 25.panta
trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī
ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos
dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma 25.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, nodokļu parādi, kā arī nokavējuma nauda
un soda nauda dzēšami nodokļu maksātājam - šā Likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā,
ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.
Likuma 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā
mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
5.punktu, trešo un ceturto daļu, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to
saistīto nokavējuma naudu EUR 59,21 apmērā:
Personas
Par zemi
Pavisam
nokavējuma
uzvārds, nosaukums
vārds
pamatparāds
nauda
Uzvārds
Vārds
3,70
1,99
5,69
Uzvārds
Vārds
1,25
0,60
1,85
Uzvārds
Vārds
2,45
1,19
3,64
Uzvārds
Vārds
7,48
4,13
11,61
Uzvārds
Vārds
0,07
0,03
0,10
Uzvārds
Vārds
7,03
3,82
10,85
Uzvārds
Vārds
0,09
0,04
0,13
Uzvārds
Vārds
0,05
0,02
0,07
SIA “FIWOLAT”
8,26
4,48
12,74
SIA “AVANGARDS BALTIC”
8,12
4,41
12,53
Kopā
38,50
20,71
59,21
2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
3.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likums) Likuma
25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
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Likuma 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka nodokļu parādi, kā arī nokavējuma
nauda un soda nauda dzēšami nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos
paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 29.11.2017.
lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SKĀRDNIEKS L”, reģistrācijas Nr.
42403010413, izslēgšanu no komercreģistra (publicēts 04.12.2017. oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, oficiālās publikācijas Nr.: 2017/240.KRL53) ir secināms, ka juridiskai personai
nodokļu parādi ir dzēšami Likuma 25.panta pirmās daļas 7.punkta un Likuma 25.panta trešās
daļas kārtībā.
Likuma 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā
mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
7.punktu, trešo un ceturto daļu, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst SIA „SKĀRDNIEKS L”, reģistrācijas Nr. 42403010413, pašvaldības budžetā
ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu EUR 5,20
apmērā (par zemi: pamatparāds EUR 1,36 un nokavējuma nauda EUR 0,16; par ēkām:
pamatparāds EUR 3,31 un nokavējuma nauda EUR 0,37).
2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
4.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr. 1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99.pantā noteikts, ka budžeta
iestāde katrā pārskata datumā novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību un samaksāto
avansu saņemšanai, izvērtējot (ja tas ir iespējams) katru parādnieku un katru darījumu. Ja šādi
pierādījumi pastāv, izdevumus uzkrājumiem novērtē nedrošās (apšaubāmās) summas apmērā vai
procentos no parāda vērtības un 100.pantā noteikts, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību
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.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka
attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.
1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99. un 100.pantu, Latvijas
Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25panta ceturto daļu, kā arī Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, 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. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu EUR 1657,72 apmērā
pašvaldības budžetā saskaņā ar pielikumu, t.sk.:
pamatparāds EUR 1091,98;
nokavējuma nauda EUR 565,74.
2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.

13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likums) 16.panta
pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļa
summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc
konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.
Likuma 251.panta 2.punktā noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmo nekustamā
īpašuma nodokļa pārmaksas dzēš pašvaldības, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no
nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas
termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai
nokavēto maksājumu segšanai.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta pirmās daļas
10.punktu, 251.panta 2.punktu, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas EUR 2,06 apmērā pašvaldības budžetā:
Personas
Pārmaksas apmērs (EUR)
uzvārds, nosaukums
vārds
par zemi
par ēkām
Uzvārds
Vārds
0,36
0,72
Uzvārds
Vārds
0,53
Uzvārds
Vārds
0,01
Uzvārds
Vārds
0,42
SIA “Zviedrijas mežu fondi”
0,02
kopā
1,34
0,72
2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.

14.§
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Par pamatlīdzekļu norakstīšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz SIA “Ludzas apsaimniekotājs” bērnu spēļu laukuma pārbaudes aktu,
03.04.2017. tika veikta bērnu spēļu laukuma pārbaude pilsētas parkā, Stacijas ielā 38, Ludzā,
kuras laikā tika konstatēti vairāki bojājumi un nepilnības, rezultātā tika secināts:
1. Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma bojājumi ir kritiski, koka elementu satrupšanas
procesus nav iespējams apturēt, nepieciešams veikt pilnīgu aprīkojuma elementu nomaiņu.
2. Iekārtu neatbilstības un bojājumi, kas nopietni apdraud spēļu laukumu lietotājus,
jānovērš nekavējoties vai, līdz tiek veikti labošanas darbi, aprīkojums jāpadara nepieejams, vai
jāveic bērnu spēļu laukuma aprīkojuma demontāža.
Jaunā rotaļu laukuma izbūves laikā, 2017. gadā vecā laukuma smilts pamatne tika pilnībā
demontēta un likvidēta, bet laukuma vecais aprīkojums tika demontēts un glabājas pie SIA
“Ludzas apsaimniekotājs”, sakarā ar neatbilstību drošuma prasībām. Ņemot vērā SIA “Ludzas
apsaimniekotājs” bērnu rotaļu laukuma konstatētos bojājumus, pārbaudes secinājumus un
rekomendācijas, apskatot laukuma aprīkojumu dabā, Ludzas novada domes pamatlīdzekļu
norakstīšanas komisija ar 20.12.2017. Aktu Nr. L17/12/381 par pamatlīdzekļu norakstīšanu,
apstiprina, ka rotaļu laukuma aprīkojums ir bojāts, neatbilst drošuma prasībām un nav derīgs
tālākai ekspluatācijai, to nav lietderīgi remontēt.
Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Norakstīt no Ludzas novada pašvaldības bilances veco pilsētas parka bērnu rotaļu
laukumu, inv.nr. 1211742, iegādes gads 2007.g., uzskaites vērtība EUR 33310.88, nolietojums
EUR 22207.42, atlikusī vērtība EUR 11103.46.

15.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Baltkrievu biedrības “Krinica”
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 22.11.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.12/1701, ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu gada sapulces organizēšanai EUR 150.00 apmērā. Pasākums
notiks š.g. 28.decembrī SIA “Saule 5” telpās un tajā piedalīsies Rēzeknes pilsētas baltkrievu
biedrība “Suzorje”, Krāslavas biedrība “Vjesjolka”. Pasākuma laikā būs skatāms koncerts.
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 finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes
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atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Baltkrievu biedrībai “Krinica” pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 150.00 apmērā gada sapulces organizēšanai.
2. Ludzas Baltkrievu biedrībai “Krinica” 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 “Cīņas klubs Ludza” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 08.12.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/1774, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu turnīra “Ziemassvētku Džudo kausiņš” organizēšanai EUR 150.00
apmērā. Pasākums notiks š.g. 28.decembrī. Plānotais finansējuma izlietojums: balvas – EUR
45.00, kancelejas izdevumi – EUR 5.00, sporta inventārs – EUR 100.00.
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 finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Cīņas klubs Ludza” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00
apmērā pasākuma “Ziemassvētku Džudo kausiņš” organizēšanai.
2. Biedrībai “Cīņas klubs Ludza” 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 Invalīdu biedrības iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 15.12.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/1329, ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu Ludzas invalīdu biedrības 2017.gada noslēguma pasākuma organizēšanai EUR
150.00 apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 30.decembrī.
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 finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
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izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Invalīdu biedrībai pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā
Ludzas invalīdu biedrības 2017. gada noslēguma pasākuma organizēšanai.
2. Ludzas Invalīdu biedrībai 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.
4.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Senpilsāta” iesniegumu, kas pašvaldībā
saņemts 14.11.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/1670, ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu projekta “Mājražotāju tirdzniecības vietas izveide Ludzas novadā” īstenošanai
EUR 4000.00 apmērā. Projekta kopējā summa plānota EUR 16 446. Projekta ietvaros tiks
izveidota mājražotāju tirdzniecības vieta Baznīcas ielā 42 (blakus Tūrisma informācijas centram),
lai popularizētu un attīstītu vietējos ražotājus un uzņēmējus Ludzas novadā.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
Sabiedriskās organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas Ludzas novada teritorijā un
plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un infrastruktūru,
pilnveido Sabiedrisko organizāciju materiāltehnisko bāzi, infrastruktūru vai tiek sakārtotas
publiski pieejamas vietas brīvā laika pavadīšanai.
Nolikuma 13.2.punkts nosaka, ka projekta finansējumam piešķiramā summa līdz
EUR 4000,00 vienam projektam, bet ne vairāk kā 25% no projekta attiecināmajām izmaksām, ja
Sabiedriskās organizācijas projekts vērsts uz organizāciju materiāltehniskās bāzes un
infrastruktūras pilnveidošanu, sabiedrisko organizāciju pamatpakalpojumu sniegšanu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Senpilsāta” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 4000.00 apmērā
projekta “Mājražotāju tirdzniecības vietas izveide Ludzas novadā” īstenošanai. Finansējumu
projekta īstenošanai paredzēt 2018.gada Ludzas novada pašvaldības budžetā.
2. Biedrībai “Senpilsāta” divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar piešķiršanas mērķi,
pievienojot attiecīgu, maksājumu apliecinošu, dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar biedrību “Senpilsāta”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas vecticībnieku draudzes iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 27.11.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/1722, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Ludzas vecticībnieku baznīcas jumta remonts” īstenošanai.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8 066.24.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
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Sabiedriskās organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas Ludzas novada teritorijā un
plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un infrastruktūru,
pilnveido Sabiedrisko organizāciju materiāltehnisko bāzi, infrastruktūru vai tiek sakārtotas
publiski pieejamas vietas brīvā laika pavadīšanai.
Nolikuma 13.2.punkts nosaka, ka Projekta finansējumam piešķiramā summa līdz
EUR 4000.00 vienam projektam, bet ne vairāk kā 25% no projekta attiecināmajām izmaksām, ja
Sabiedriskās organizācijas projekts vērsts uz organizāciju materiāltehniskās bāzes un
infrastruktūras pilnveidošanu, sabiedrisko organizāciju pamatpakalpojumu sniegšanu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas vecticībnieku draudzei pašvaldības līdzfinansējumu EUR 2016.56
apmērā projekta „Ludzas vecticībnieku baznīcas jumta remonts” īstenošanai. Finansējumu
projekta īstenošanai paredzēt 2018.gada Ludzas novada pašvaldības budžetā.
2. Ludzas vecticībnieku draudzei divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar piešķiršanas
mērķi, pievienojot attiecīgu, maksājumu apliecinošu, dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar Ludzas vecticībnieku draudzi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

16.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi J. I., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta
(adrese), 24.10.2017. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldības būvvaldē saņemti 2017.gada 8.decembrī un reģistrēti ar Nr.3.5.2.1/359), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā J. I. piederošā nekustamā īpašuma
P.Miglinīka ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Kopējās plānoto darbu izmaksas – 190,50 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apjomā.
Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (tai skaitā
Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu
segšanai);
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- 7. punkta 7.1. apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā
izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu.
Ņemot vērā to, ka J. I. iesniegusi Ludzas novada pašvaldības būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10.punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8.,
10.9.apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldības būvvalde atbalsta Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentei 100% apmērā ēkas P. Miglinīka ielā 11, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 2017.gada 13.decembra
atzinumu Nr.3.5.2.2/96), ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt J. I., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu 190,50 EUR apmērā J. I. piederošā nekustamā īpašuma P.Miglinīka
ielā 11, Ludzā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai J. I. pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar būvniecību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no Vienošanās
noslēgšanas dienas.
4. Pēc pieslēguma izbūves J. I. par to informē SIA “Ludzas apsaimniekotājs”, kas
nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar J. I.
līgumu par ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai
atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “Ludzas apsaimniekotājs” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības
izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
J.I. Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi J. I., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta
(adrese), 24.10.2017. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldības būvvaldē saņemti 2017.gada 8.decembrī un reģistrēti ar Nr.3.5.2.1/358), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā J. I. piederošā nekustamā īpašuma
P.Miglinīka ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1677,16 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apjomā.
Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (tai skaitā
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Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu
segšanai);
- 7. punkta 7.1. apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā
izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu.
Ņemot vērā to, ka J. I. iesniegusi Ludzas novada pašvaldības būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10.punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldības būvvalde atbalsta Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentei 100% apmērā ēkas P.Miglinīka ielā 11, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 2017.gada 13.decembra
atzinumu Nr.3.5.2.2/95), ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt J.I., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu 1677,16 EUR apmērā J. I. piederošā nekustamā īpašuma
P.Miglinīka ielā 11, Ludzā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai J. I. pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar būvniecību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no Vienošanās
noslēgšanas dienas.
4. Pēc pieslēguma izbūves J. I. par to informē SIA “Ludzas apsaimniekotājs”, kas
nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar J. I.
līgumu par kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai
atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “Ludzas apsaimniekotājs” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības
izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
J. I. Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi P. K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta
(adrese), 14.11.2017. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldības būvvaldē saņemti 2017.gada 29. novembrī un reģistrēti ar Nr.3.5.2.1/347), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā P. K. piederošā nekustamā īpašuma Stacijas
ielā 27 dz.1, Ludzā, Ludzas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās
plānoto darbu izmaksas – 812,71 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
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- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apjomā.
Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (tai skaitā
Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu
segšanai);
- 7. punkta 7.1. apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā
izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu.
Ņemot vērā to, ka P. K. iesniedzis Ludzas novada pašvaldības būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10.punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldības būvvalde atbalsta Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentam 100% apmērā ēkas Stacijas ielā 27 dz.1, Ludzā,
Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 2017.gada 11.decembra
atzinumu Nr.3.5.2.2/94), ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt P. K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu 812,71 EUR apmērā P.K. piederošā nekustamā īpašuma Stacijas iela
27 dz.1, Ludzā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai P. K. pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar būvniecību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no Vienošanās
noslēgšanas dienas.
4. Pēc pieslēguma izbūves P. K. par to informē SIA “Ludzas apsaimniekotājs”, kas
nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar P.
K. līgumu par kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai
atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “Ludzas apsaimniekotājs” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības
izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
P. K. Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi A. R., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta
(adrese), 11.12.2017. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldības būvvaldē saņemti 2017. gada 11. decembrī un reģistrēti ar Nr.3.5.2.1/361), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā A. R. piederošā nekustamā īpašuma Parku
iela 49, Ludzā, Ludzas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās
plānoto darbu izmaksas – 1330,47 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
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- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apjomā.
Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (tai skaitā
Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu
segšanai);
- 7. punkta 7.1. apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā
izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu.
Ņemot vērā to, ka A. R. iesniedzis Ludzas novada pašvaldības būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10.punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldības būvvalde atbalsta Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentam 100% apmērā ēkas Parku iela 49, Ludza, Ludzas
novads, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 2017.gada 19.decembra
atzinumu Nr.3.5.2.2/97), ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. R., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu 1330,47 EUR apmērā A. R. piederošā nekustamā īpašuma Parku iela
49, Ludzā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai A. R. pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar būvniecību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no Vienošanās
noslēgšanas dienas.
4. Pēc pieslēguma izbūves A. R. par to informē SIA “Ludzas apsaimniekotājs”, kas
nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar A.
R. līgumu par kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai
atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “Ludzas apsaimniekotājs” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības
izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
A. R. Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

17.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības ERAF investīciju projekta
„Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas
novados” īstenošanai
Ziņo: E.Mekšs
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut ņemt
Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības
fonda projekta „Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un
Ciblas novados” īstenošanai 2018.gadā EUR 281 391 EUR apmērā ar Valsts kases noteikto
procentu likmi uz 15 gadiem.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt 2019.gada martā un aizņēmumu atmaksāt līdz
2032.gada decembrim, saskaņā ar 1.pielikumu.

18.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu ieguldījumam SIA “Ludzas apsaimniekotājs” pamatkapitālā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut ņemt
2018.gadā Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmumu ieguldījumam
sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Ludzas apsaimniekotājs” pamatkapitālā EUR 760 179
apmērā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Ludzas pilsētā” īstenošanai, t.sk. EUR 75 015 apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz
5 gadiem un EUR 685 164 apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 30 gadiem.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.
Aizņēmuma pamatsummas 75 015 EUR apmērā atmaksu uzsākt 2020.gada martā un
atmaksāt līdz 2022.gada decembrim, saskaņā ar 1.pielikumu, un aizņēmuma pamatsummas
EUR 685 164 apmērā atmaksu uzsākt 2020.gada martā un atmaksāt līdz 2047.gada decembrim,
saskaņā ar 2.pielikumu.”

19.§
Par stundas tarifa likmes apstiprināšanu aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējiem
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.7
“Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā”
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6.4.punktu, kas nosaka, ka samaksa par aprūpes mājās pakalpojumiem tiek veikta pamatojoties uz
noteikumu 2.2.punktā noteikto aprūpes līmeni, saskaņā ar Ludzas novada domes apstiprināto
stundas tarifa likmi, pēc pieņemšanas nodošanas akta par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu
iesniegšanas Ludzas novada Sociālajā dienestā, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt sociālā pakalpojuma “aprūpe mājās” izmaksas 2018.gadā EUR 3,21 par vienu
stundu.

20.§
Par maksu par aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.7 “Par aprūpes mājās
darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā” 2.2.punktu un Ludzas
novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu “Par stundas tarifa likmes apstiprināšanu aprūpes
mājās pakalpojumu sniedzējiem”, noteikt maksu par aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu:
1.1. par 1.aprūpes līmeni – līdz 20 stundām mēnesī - līdz EUR 64.20 plus PVN,
1.2. par 2.aprūpes līmeni, iekļaujot 1.aprūpes līmeņa pakalpojumus – līdz 25 stundām
mēnesī līdz EUR 80.25 plus PVN,
1.3. par 3.aprūpes līmeni, iekļaujot 1. un 2.aprūpes līmeņa pakalpojumus – līdz 40
stundām mēnesī – EUR 128.40 plus PVN.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes
lēmuma (protokols Nr.26, 27.§) “Par maksas pakalpojumiem” 1.15.punktu.
3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

21.§
Par grozījumu Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra nolikumā “Ludzas novada
pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ievērojot
Ludzas novada domes 29.12.2009. nolikuma „Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku
darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” 16.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
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pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, 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 2009.gada 29.decembra nolikumā „Ludzas novada
pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (apstiprināts ar
Ludzas novada domes 29.12.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 35.§)) grozījumu un
papildināt nolikumu ar 8.¹ punktu šādā redakcijā:
„8.¹ No Ludzas novada pašvaldības budžeta finansējamo amatiermākslas kolektīvu, kuri
darbojas Ludzas tautas namā un Ludzas novada pagastu pārvalžu struktūrvienībās (Briģu pagasta
tautas nams, Cirmas tautas nams, Isnaudas tautas nams, Istalsnas klubs, Istras tautas nams, Nirzas
tautas nams, Ņukšu pagasta tautas nams, Pildas tautas nams, Rundēnu tautas nams, Cirmas
pagasta bibliotēka, Pureņu pagasta bibliotēka), vadītāju amatalgas nosaka sekojošā kārtībā:

Amatierkolektīvs

Dalībnieku skaits
vai noteikums

Stundas
tarifa
likme

Maksimālais
stundu skaits
mēnesī

Euro mēnesī

I kategorija -G1 Dziesmu svētku procesa dalībnieki (koprepertuāra kolektīvi, piedalās
valsts vai reģiona skatēs)
virs 16
6.10
34
207.40
Orķestra diriģents
6.10
17
103.70
Orķestra diriģenta palīgs
virs 30
6.10
32
195.20
Kora diriģents
8 un vairāk deju
6.10
28
170.80
Tautas deju kolektīva vadītājs pāri
II kategorija - G2 Dziesmu svētku procesa dalībnieki (nav koprepertuāra kolektīvi,
piedalās valsts vai reģiona skatēs)
Izrāde ne īsāka kā
5,70
19
108.30
45
min.
Amatierteātra režisors
no 6
5,70
19
108.30
Folkloras kopas, etnogrāfiskā
ansambļa, kapellas, tautas
mūzikas ansambļa vadītājs
Vokālā ansambļa vadītājs

no 5

5,70

III kategorija - Citi kolektīvi, kuri nepiedalās skatēs
Vokālā ansambļa vadītājs,
no 5
4,80
vokāli instrumentālā
ansambļa vadītājs,
instrumentālā ansambļa
vadītājs
no 5
4,80
Folkloras kopas, etnogrāfiskā
ansambļa, kapellas, tautas
mūzikas ansambļa vadītājs
Koncertmeistars
Amatierteātra režisors
Deju grupas vadītājs (tautas
dejas, līnijdejas, vēderdejas,
u.c.)

līdz 10
no 5-12

4,80
4,80
4,80

19

108.30

7

33.60

7

33.60

7
7
7

33.60
33.60
33.60
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Deju grupas vadītājs (tautas
dejas, līnijdejas, vēderdejas,
u.c.)
Amatierteātra režisors

no 13
dalībniekiem

5,50

10

55.00

virs 10

5,50

10

55.00

Amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu sarakstus un amatalgas apmēru nosaka
iestādes vadītājs, pamatojoties uz iestādei piešķirto budžeta gada atlīdzības fondu, ko apstiprina
ar Ludzas novada domes lēmumu.”
2. Grozījums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpildirektoram
Sergejam Jakovļevam.
22.§
Par brīvpusdienu piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1. Izskatot Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Matjušenokas
2017.gada 11.decembra iesniegumu, reģ. Nr. 3.1.1.8.11330, par ēdināšanas izdevumu segšanu no
pirmsskolas izglītības budžeta audzēkņiem, kuri apmeklē diennakts grupu, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem no
2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 31.maijam:
1.1.1. N. K., personas kods XXX;
1.1.2. J. I., personas kods XXX;
1.1.3. V. G., personas kods XXX;
1.1.4. A. S., personas kods XXX;
1.1.5. D. H., personas kods XXX.
1.2. Finansējuma avots – Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes budžets.

23.§
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu I.K. „Harons”
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2017.gada 20.decembra I.K. „Harons”,
reģistrācijas Nr.42402016438, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/1351), kurā lūdz
pagarināt nedzīvojamo telpu 18.Novembra 17A, Ludzā, Ludzas novadā nomas līgumu uz vienu
gadu.
Ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
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Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 29.10.2012. nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.P-381/2012 nedzīvojamās
telpas 18.Novembra ielā 17A, Ludzā 27 kv.m. ar I.K. „Harons” reģistrācijas Nr. 42402016438
līdz 2018.gada 31.decembrim.
2. Veikt grozījumus līgumā, paredzot Iznomātājam tiesības lauzt līgumu vienu mēnesi
iepriekš brīdinot Nomnieku, ja telpas ir nepieciešamas Iznomātāja vajadzībām.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos nomas
līgumam.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

24.§
Par nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 16, Ludzā nomas maksas noteikšanu Valsts probācijas
dienesta Ludzas teritoriālajai struktūrvienībai
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 8.decembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma Latvijas Republikas Valsts
probācijas dienesta 08.12.2017. iesniegumu Nr.9005.1-43/NOS2017/161/878 „Par
neapdzīvojamo telpu nomas atlaidi 2018.gadā” (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.7.1/1191) ar
lūgumu nepaaugstināt nomas maksu 2018.gadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
a) apakšpunktu, kurš nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības nekustamā un
kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, kas nosaka, ka
lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, un ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās komitejas,
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt nomas maksu 1,39 EUR/m2 par vienu kvadrātmetru un pievienotās vērtības
nodokli (21%) mēnesī (saskaņā ar aprēķinu lēmuma 1.pielikumā) no 2018.gada 1.janvāra līdz
2020.gada 31.decembrim.
2. Noslēgt papildus vienošanos pie nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.P-416/2011.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai sagatavot papildus vienošanos
pie nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.P-416/2011.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

25.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apkures un apsaimniekošanas
izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
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Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2017.gada 14.decembra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/565 „Par brīvo dzīvokļu apgaismošanas,
apkures un apsaimniekošanas izdevumu apmaksu” (pašvaldībā saņemts 15.12.2017. reģistrēts ar
Nr.3.1.1.8.1/1325) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2017.gada
novembra mēnesī aprēķināto summu EUR 434,03 apmērā t.sk. EUR 7,20 par apgaismošanu,
EUR 305,32 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksu un EUR 121,51 par apkures
apmaksu.
Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā
dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25.punktu un izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, 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 apgaismošanas, apkures un
apsaimniekošanas izdevumu apmaksu par 2017.gada novembra mēnesi EUR 434,03 (četri simti
trīsdesmit četri euro 03 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apkures un apsaimniekošanas izdevumu apmaksu par 2017.gada novembra mēnesi EUR 434,03
(četri simti trīsdesmit četri euro 03 centu) 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
S.Jakovļevam.

26.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3, Latgales ielā 143, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 18.decembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts Ludzas novada domes
Dzīvokļu komisijas iesniegums ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.3, Latgales
ielā 143, Ludzā, Ludzas novadā. Augstāk minētais dzīvoklis neatbilst dzīvošanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2017.gada 18.decembra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Latgales ielā 143, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,

52
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.3, Latgales ielā 143, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Latgales ielā 143, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Latgales ielā 143 – 3, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

27.§
Par nekustamā īpašuma (starpgabala) Odu iela 18B, Ludza, Ludzas novads
izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 26.oktobrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Odu iela 18B, Ludza, Ludzas novads izsoles noteikumu
un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 33.§).
2017.gada 12.decembrī tika rīkota nekustamā īpašuma – Odu iela 18B, Ludza, Ludzas
novads ir reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0056 6262 ar kadastra
numuru 68010050031, kas sastāv no zemes vienības 375 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010050065 izsole, kurā piedalījās viens pretendents. Pretendents A. Š. nosolīja augstāko cenu
EUR 1079,00 (viens tūkstotis septiņdesmit deviņi euro 00 centu) un ir ieguvis tiesības iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu Odu iela 18B, 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”.
A. Š. ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 1079,00 (viens tūkstotis septiņdesmit deviņi
euro 00 centu).
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.decembra organizētās izsoles
rezultātiem un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – Odu ielā 18B, Ludzā, Ludzas novadā ar kadastra
numuru 68010050031, kas sastāv no zemes vienības 375 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010050065, 2017.gada 12.decembra izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR
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1079,00 (viens tūkstotis septiņdesmit deviņi euro 00 centu). Par izsoles uzvarētāju atzīt A. Š.
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
S.Jakovļevam.

28.§
Par nekustamā īpašuma (starpgabala) Parku iela 32A, Ludza, Ludzas novads
izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 26.oktobrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Parku iela 32A, Ludza, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 38.§).
2017.gada 12.decembrī tika rīkota nekustamā īpašuma – Parku iela 32A, Ludza, Ludzas
novads ir reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0048 0206 ar kadastra
numuru 68010040206, kas sastāv no zemes vienības 491 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
6801 004 0231 izsole, kurā piedalījās viens pretendents. Pretendents N. F. nosolīja augstāko cenu
EUR 842,27 (astoņi simti četrdesmit divi euro 27 centu) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu Parku iela 32A, 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”.
N. F. ir samaksājusi visu pirkuma maksu EUR 842,27 (astoņi simti četrdesmit divi euro
27 centu).
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.decembra organizētās izsoles
rezultātiem un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – Parku ielā 32A, Ludzā, Ludzas novadā ar kadastra
numuru 68010040206, kas sastāv no zemes vienības 491 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801
004 0231, 2017.gada 12.decembra izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR
842,27 (astoņi simti četrdesmit divi euro 27 centu). Par izsoles uzvarētāju atzīt N. F. 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
S.Jakovļevam.

29.§
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Par nekustamā īpašuma “Piekūns”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 26.oktobrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma - zemes vienības (starpgabala) “Piekūns”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 35.§).
2017.gada 12.decembrī tika rīkota nekustamā īpašuma – “Piekūns”, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda (Isnaudas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000570086 ar kadastra numuru 68580020690), kas sastāv no
zemes vienības 0,4522 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020641, izsole, kurā piedalījās
viens pretendents – SIA “Lemuri” (reģistrācijas numurs 42403029745). Pretendents nosolīja
augstāko cenu EUR 1287,51 (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit septiņi euro 51 centu) un ir
ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Piekūns”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu
laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma 30.panta
pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu
divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
SIA “Lemuri”, (reģistrācijas numurs 42403029745) ir samaksājis visu pirkuma maksu
EUR 1287,51 (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit septiņi euro 51 centu).
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.decembra organizētās izsoles
rezultātiem un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – “Piekūns”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68580020690, kas sastāv no zemes gabala 0,4522 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020641, 2017.gada 12.decembra izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums
nosolīts par EUR 1287,51 (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit septiņi euro 51 centu). Par
izsoles uzvarētāju atzīt SIA “Lemuri” (Reģ. Nr.42403029745), adrese: “Upenieki”, Isnauda,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
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
S.Jakovļevam.

30.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Tālavijas iela 30, Ludza, Ludzas novads pirmās
izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 26.oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2, Tālavijas iela 30, Ludza, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 37.§).
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2017.gada 12.decembrī tika rīkota nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Tālavijas iela 30,
Ludza, Ludzas novads, pirmā izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to izsole ir
atzīta par nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka,
ka var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma
atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. Komisija,
izvērtējot situāciju, iesaka rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli un samazināt izsoles sākumcenu
par 20%.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2017.gada 18.decembra lēmumu „Par nekustamā dzīvokļa Nr.2, Tālavijas iela 30, Ludza, Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola un
otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017.gada 12.decembra nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.2, Tālavijas iela
30, Ludza, Ludzas novads pirmās izsoles protokolu Nr.1 un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.2, Tālavijas ielā 30, Ludzā, ar kadastra
numuru 68019002482, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 35,5 m2 platībā, kopīpašuma domājamās
daļas 3508/7831 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010040631001; 68010040631002;
68010040631003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040631, otrās izsoles sākumcenu EUR 1403,94 (viens tūkstotis četri simti trīs euro un 94 centu) apmērā un izsoles noteikumus,
saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

31.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Dainas”-14, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 26.oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma dzīvokļa “Dainas“-14, Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.19 36.§).
2017.gada 12.decembrī tika rīkota nekustamā īpašuma - dzīvokļa “Dainas“-14, Pilda,
Pildas pagasts, Ludzas novads, pirmā izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to
izsole ir atzīta par nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka,
ka var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma
atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. Komisija,
izvērtējot situāciju, iesaka rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli un samazināt izsoles sākumcenu
par 20%.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2017.gada 18.decembra lēmumu „Par nekustamā
īpašuma – dzīvokļa “Dainas”-14, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu,
protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
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pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017.gada 12.decembra nekustamā īpašuma, dzīvokļa “Dainas“-14, Pilda,
Pildas pagasts, Ludzas novads, pirmās izsoles protokolu Nr.1 un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa “Dainas“-14, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas
novads ar kadastra numuru 68869000026, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa 59,6 m2 platībā,
kopīpašuma domājamās daļas 576/11769 no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs
68860010569) un palīgēkām, otrās izsoles sākumcenu - EUR 512,91 (pieci simti divpadsmit euro
un 91 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

32.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Parku iela 40, Ludza, Ludzas novads
atsavināšanas procedūras izbeigšanu
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 8.decembrī tika reģistrēts dzīvokļa Nr.1, Ludza, Ludzas novads īrnieka J. V.
iesniegums atsavināšanas procedūras izbeigšanu no augstāk minētā dzīvokļa, sakarā ar
finansiālām grūtībām.
2017.gada 23.novembrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par dzīvokļa
īpašuma Nr.1, Parku ielā 40, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.21,
20.§).
2017.gada 18.decembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Parku iela 40, Ludza, Ludzas novads atsavināšanas
procedūras izbeigšanu”, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvokļa īpašuma Nr.1, Parku iela 40, Ludza, Ludzas novads atsavināšanas
procedūru.
2. Atcelt Ludzas novada domes 2017.gada 23.novembra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma
Nr.1, Parku ielā 40, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.21, 20.§).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

33.§
Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 „Par grozījumiem Ludzas
novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Ludzas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu, 24.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – 6 (Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija Kušča),
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 ”Par grozījumiem
Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Ludzas novada
pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.15 ”Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības
2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Ludzas novada pašvaldības nolikums””
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadītājai S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.15 ”Par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Ludzas novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24.panta trešo
daļu publicēt Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv un nodrošināt saistošo
noteikumu “Ludzas novada pašvaldības nolikums” pieejamību Ludzas novada pašvaldības ēkā.
4. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu Nr.15 ”Par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Ludzas novada pašvaldības nolikums”” pieejamību pagastu pārvalžu ēkās.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

34.§
Par Ludzas novada domes deputātu darba samaksu
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā ievietoto informāciju
(http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/px_tabulas/stradajoso-menesa-videja-darba-samaksa-pagadiem-eur-43119.html) valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmērs bruto
2016.gadā bija EUR 859,00.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
12.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta
otro daļu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 2.1.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ar 2018.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada domes deputātu mēnešalgu
EUR 301,00 apmērā.
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35.§
Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja amatalgas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 1.2. un 3.2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, 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 – 1 balss (Edgars Mekšs), Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Ar 2018.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada domes priekšsēdētāja mēneša amatalgu
EUR 1630,00 apmērā.
Plkst. 14.13 no domes sēdes aiziet deputāts Juris Atstupens.

36.§
Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatalgas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 1.2. un 4.2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ar 2018.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka
mēneša amatalgu EUR 1472,00 apmērā.

37.§
Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos
amatalgas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 1.2. un 4.2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas
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novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, 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 (Aivars Meikšāns), Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Ar 2018.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka
attīstības jautājumos mēneša amatalgu EUR 1472,00 apmērā.

38.§
Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka sociālajos, izglītības un kultūras
jautājumos amatalgas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 1.2. un 4.2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – 6 (Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ar 2018.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka sociālajos,
izglītības un kultūras jautājumos mēneša amatalgu EUR 1472,00 apmērā ar amata likmi 0,5 –
EUR 736,00.

39.§
Par Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora amatalgas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 1.2., 5.1. un 8.1.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ar 2018.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora mēneša
amatalgu EUR 1472,00 apmērā.

40.§
Par Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītāju amatalgu noteikšanu
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Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības
iestāžu darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītāju mēneša amatalgas uz 2018.gada
1.janvāri, saskaņā ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

41.§
Par Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
amatalgas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja mēneša amatalgu EUR 1080,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

42.§
Par Ludzas Novadpētniecības muzeja direktora amatalgas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
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kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.janvāri noteikt Ludzas Novadpētniecības muzeja direktora mēneša
amatalgu EUR 1009,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

43.§
Par Ludzas novada tūrisma informācijas centra vadītāja amatalgas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada tūrisma informācijas centra
vadītāja mēneša amatalgu EUR 853,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

44.§
Par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktora amatalgas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, 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. Ar 2018.gada 1.janvāri noteikt Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktora mēneša
amatalgu EUR 931,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

45.§
Par Ludzas tautas nama direktora amatalgas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.janvāri noteikt Ludzas tautas nama direktora mēneša amatalgu
EUR 1009,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

46.§
Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatalgas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja mēneša
amatalgu EUR 972,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

47.§
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Par Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatalgas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja mēneša
amatalgu EUR 1016,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

48.§
Par nolikuma „Par stipendijām Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamajiem” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu,
55.panta 4.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības nolikumu „Par stipendijām Ludzas novada pašvaldības
izglītības iestāžu izglītojamajiem”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot
S.Jakovļevam.

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram

49.§
Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6.panta ceturto daļu un ņemot
vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:

64
PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.16 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā”, saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.16 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā” rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadītājai S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.16
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā”
pieņemšanas, publicēt Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.
4. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu Nr.16 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā” pieejamību
pagastu pārvalžu ēkās.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

50.§
Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 „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 domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17 „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.17 „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.

51.§
Par Ludzas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ludzas Novada Vēstis”
nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele, L.Greitāne, K.Nikolajeva, J.Kušča
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma likumu „Par presi un citiem masu
informācijas līdzekļiem”, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka,
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ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ludzas Novada Vēstis”
nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka Ludzas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ludzas Novada Vēstis”
nolikums stājas spēkā ar 2018.gada 1.februāri.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
52.§
Par Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.14 „Par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” precizēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 15.novembra atzinumu Nr.1-18/8801 „Par saistošajiem
noteikumiem”, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus precizējumus Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.14 „Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos
noteikumos Nr.3 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu, „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu, 14.panta astoto daļu, 21.¹ panta otro daļu un 21.²panta
otro daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto
daļu, 6.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu”
1.2. Precizēt saistošo noteikumu 1.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“1.2. Saistošo noteikumu 3.16.2.apakšpunktā:
aizstāt vārdu “jaunietis” ar vārdiem “persona vecumā”;
aizstāt skaitli “25” ar skaitli “30”.”
1.3. Tehniski precizēt saistošo noteikumu numerāciju.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai šo lēmumu un precizētos saistošos noteikumus
Nr. 14 „Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos
Nr.3 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Atzīt par spēkā neesošu Ludzas novada domes 2017.gada 23.novembra lēmumu “Par
Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.14 „Par grozījumiem Ludzas
novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”” precizēšanu” (prot.Nr.21, 28.§).
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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53.§
Par Ludzas novada domes 25.05.2017. lēmuma “Par nekustamā īpašuma, zemes vienības
(starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0033, 1028 m2 platībā, kas atrodas pēc
adreses Stacijas iela 80A, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” grozījumiem
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 16.maijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts Sergeja Kņazeva iesniegums
ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību 1028 m2 platībā, pēc adreses Stacijas
iela 80A, Ludza, Ludzas novads.
2017.gada 25.maija Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0033, 1028 m2 platībā, kas
atrodas pēc adreses Stacijas iela 80A, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai“. Tehniskas
kļūdas labošanai ir nepieciešams precizēt zemes vienības Stacijas iela 80A, Ludza, Ludzas
novads kadastra apzīmējumu no 68010060033 uz 68010060331, atklāti balsojot: PAR – 13
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Nodot atsavināšanai zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 6801 006
0331, 1028 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses Stacijas iela 80A, Ludza, Ludzas novads.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

54.§
Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmā 2017. gadam
Ziņo: E.Mekšs
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Ludzas novada domes 2017.gada 26.janvārī apstiprinātajā
Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmā 2017.gadam saskaņā ar 1.pielikumu.

55.§
Par dotācijas piešķiršanu plūdu seku likvidēšanai
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 18.decembrī tika saņemts SIA “Ludzas
apsaimniekotājs” iesniegums “Par plūdu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 2017.gada 19.decembrī ar reģ.Nr. 3.1.1.8.1/1341), kurā SIA “Ludzas
apsaimniekotājs” lūdz pašvaldībai piešķirt finanšu līdzekļus 2017.gada vasaras plūdu seku
likvidācijai.
Plūdu rezultātā divās kanalizācijas sūkņu stacijās Ludzā, Jurdža un Sporta ielā tika bojāti
divi fekālie sūkņi. Divu sūkņu iegādei nepieciešami EUR 13 838,00.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
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domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Plūdu seku likvidācijai piešķirt dotāciju SIA “Ludzas apsaimniekotājs”
EUR
13 838,00 apmērā divu fekālo sūkņu iegādei.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

56.§
Par atļauju Jevgenijai Kuščai savienot amatus
Ziņo: S.Jakovļevs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieces
sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos Jevgenijas Kuščas 2017.gada 21.decembra
iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 21.12.2017., reģistrēts ar reģistrācijas numuru
3.1.1.11.2/1846) par atļauju savienot Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieces sociālajos,
izglītības un kultūras jautājumos amatu, Ludzas novada Atzinības raksta apbalvošanas padomes
priekšsēdētāja vietnieces amatu, Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas locekles
amatu un Ludzas novada pašvaldības Stipendiju piešķiršanas komisijas locekles amatu ar
Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” vadītājas
amatu, Rēzeknes pilsētas pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas līdzfinansējuma
piešķiršanas komisijas locekles amatu un Ludzas krievu biedrības “Nasliedije” valdes locekles
amatu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
Amats likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 1.panta
1.punkta izpratnē ir darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros publiskas personas iestādē,
sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī komercsabiedrībā.
Saskaņā ar 2017.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātiem Jevgenija Kušča ir ievēlēta
par Ludzas novada domes deputāti.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2017.gada 15.jūnija sēdes lēmumu „ Ludzas
novada domes priekšsēdētāja vietnieka sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos vēlēšanas”
(protokols Nr.10, 8.§) Ludzas novada domes deputāte Jevgenija Kušča ir ievēlēta par Ludzas
novada domes priekšsēdētāja vietnieku sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 16.janvāra ārkārtas sēdes lēmumu „Par
izmaiņām Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā” (protokols Nr.1, 1.§)
Jevgenija Kušča ir iekļauta Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā kā
komisijas loceklis.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu „Par izmaiņām
Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvā” (protokols Nr.12, 18.§)
Jevgenija Kušča ir iekļauta Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvā
kā komisijas loceklis.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta sēdes lēmumu „Par Ludzas
novada Atzinības raksta apbalvošanas padomes sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 28.§)
tika apstiprināta Ludzas novada Atzinības raksta apbalvošanas padome, kuras sastāvā kā
padomes priekšsēdētāja vietnieks ir iekļauta Jevgenija Kušča.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.pantā ir noteikts,
kuras personas likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē ir
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uzskatāmas par valsts amatpersonām. Pašvaldības domes deputāts ir valsts amatpersona atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas
15.punktam. Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks ir valsts amatpersona atbilstoši likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punktam.
Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa amats ir valsts amatpersonas amats
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrajai
daļai, kas nosaka: “Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata
pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.”.
Savukārt, Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas locekļa amats un
Ludzas novada Atzinības raksta apbalvošanas padomes priekšsēdētāja vietnieka amats nav
uzskatāms par valsts amatpersonas amatu atbilstoši likumam „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā”.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.pantu vietējo pašvaldību domju priekšsēdētāju,
viņu vietnieku, deputātu un izpilddirektoru komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu
savienošanas, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus nosaka
likums „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
Saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” valsts
amatpersonām ir noteikti vispārējie un speciālie amata savienošanas ierobežojumi.
Vispārējos valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumus nosaka likuma "Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6.pants: “(1) Valsts amatpersonai ir
atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma
izpildi, vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts
ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas
amata savienošanas ierobežojumi. (2) Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts
amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā,
septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus,
ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi
atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par
šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista
un radošais darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. (3) Valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts
amatpersonas amata pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja šajā
likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas
ierobežojumi.”.
Savukārt speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi ir noteikti
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.pantā.
Pašvaldību domju deputātiem un pašvaldību domju priekšsēdētāju vietniekiem likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.pantā nav noteikti speciālie
valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas loceklim speciālie valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi noteikti likuma "Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestajā daļā, kas nosaka: “Vispārējā un specializētā valsts
civildienesta ierēdnis, Valsts kontroles revīzijas departamentu sektoru vadītāji, Centrālās
vēlēšanu komisijas sekretārs, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kā arī pašvaldības policijas amatpersona un
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šā likuma 4.panta otrajā un 2.1 daļā minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši
amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedrībā;
3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.”.
Ņemot vērā minēto, J.Kušča Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa
valsts amatpersonas amatu var savienot ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes
“Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” vadītājas amatu, Rēzeknes pilsētas pašvaldības
bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas locekles amatu
un biedrības "LUDZAS KRIEVU BIEDRĪBA "NASLIEDIJE"" valdes locekles amatu, ja minēto
amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 81.panta piektā
daļa nosaka: “Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā
panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot
ar citu amatu, ir pienākums:
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai;
11) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde paredzēta
ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;
2) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu
savienošanai.”
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts nosaka: “Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 10) ievēlēt
pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba
grupās;”, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma "Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sesto daļu ir kompetenta izvērtēt, vai
amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un pieņemt lēmumu
par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju J.Kuščai savienot Ludzas novada
Administratīvo aktu strīdu komisijas locekles amatu ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes
“Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” vadītājas amatu, Rēzeknes pilsētas pašvaldības
bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas locekles amatu
un biedrības "LUDZAS KRIEVU BIEDRĪBA "NASLIEDIJE"" valdes locekles amatu.
Izvērtējot Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa amata pienākumus
kopsakarā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centrs” vadītāja pienākumiem, Rēzeknes pilsētas pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu
organizēšanas līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas locekļa pienākumiem un biedrības
"LUDZAS KRIEVU BIEDRĪBA "NASLIEDIJE"" valdes locekļa pienākumiem, secināms, ka
amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
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, J.Kuščai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta
iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Ludzas novada
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Administratīvo aktu strīdu komisijas locekles amatu un Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes
“Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” vadītājas amatu, Rēzeknes pilsētas pašvaldības
bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas locekles amatu
un biedrības "LUDZAS KRIEVU BIEDRĪBA "NASLIEDIJE"" valdes locekles amatu, pastāv
iespēja, ka J.Kušča var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
4.panta otro daļu, 7.panta sesto daļu, 8.¹panta piektās daļas 1. un 2.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67.,
70.pantu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, 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 (Jevgenija Kušča),Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Jevgenijai Kuščai, personas kods XXX, savienot Ludzas novada Administratīvo
aktu strīdu komisijas locekles amatu ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes “Austrumlatvijas
radošo pakalpojumu centrs” vadītājas amatu, Rēzeknes pilsētas pašvaldības bērnu un jauniešu
nometņu organizēšanas līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas locekles amatu un biedrības
"LUDZAS KRIEVU BIEDRĪBA "NASLIEDIJE"" valdes locekles amatu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.

Sēdi slēdz plkst.14.30.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 28.decembrī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 28.decembrī.

I.Vonda
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes
protokola Nr.22, 17.§
Aizņēmuma pamatsummas atmaksas grafiks (EUR)

2019.gada marts
2019.gada jūnijs
2019.gada septembris
2019.gada decembris

5016
5025
5025
5025

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

5025
5025
5025
5025

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

5025
5025
5025
5025

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

5025
5025
5025
5025

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

5025
5025
5025
5025

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

5025
5025
5025
5025

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

5025
5025
5025
5025

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

5025
5025
5025
5025

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

5025
5025
5025
5025

2028.gada marts

5025
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2028.gada jūnijs
2028.gada septembris
2028.gada decembris

5025
5025
5025

2029.gada marts
2029.gada jūnijs
2029.gada septembris
2029.gada decembris

5025
5025
5025
5025

2030.gada marts
2030.gada jūnijs
2030.gada septembris
2030.gada decembris

5025
5025
5025
5025

2031.gada marts
2031.gada jūnijs
2031.gada septembris
2031.gada decembris

5025
5025
5025
5025

2032.gada marts
2032.gada jūnijs
2032.gada septembris
2032.gada decembris

5025
5025
5025
5025

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

1.pielikums
Ludzas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes
protokola Nr.22, 18.§
Aizņēmuma pamatsummas atmaksas grafiks (EUR)

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

6254
6251
6251
6251

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

6251
6251
6251
6251

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

6251
6251
6251
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2022.gada decembris

6251

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

2.pielikums
Ludzas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes
protokola Nr.22, 18.§
Aizņēmuma pamatsummas atmaksas grafiks (EUR)
2020.gada marts
2020.gada jūnijs
2020.gada septembris
2020.gada decembris

6066
6118
6118
6118

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

6118
6118
6118
6118

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

6118
6118
6118
6118

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

6118
6118
6118
6118

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

6118
6118
6118
6118

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

6118
6118
6118
6118

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

6118
6118
6118
6118

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

6118
6118
6118
6118
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2028.gada marts
2028.gada jūnijs
2028.gada septembris
2028.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2029.gada marts
2029.gada jūnijs
2029.gada septembris
2029.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2030.gada marts
2030.gada jūnijs
2030.gada septembris
2030.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2031.gada marts
2031.gada jūnijs
2031.gada septembris
2031.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2032.gada marts
2032.gada jūnijs
2032.gada septembris
2032.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2033.gada marts
2033.gada jūnijs
2033.gada septembris
2033.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2034.gada marts
2034.gada jūnijs
2034.gada septembris
2034.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2035.gada marts
2035.gada jūnijs
2035.gada septembris
2035.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2036.gada marts
2036.gada jūnijs
2036.gada septembris
2036.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2037.gada marts
2037.gada jūnijs
2037.gada septembris
2037.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2038.gada marts
2038.gada jūnijs
2038.gada septembris

6118
6118
6118
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2038.gada decembris

6118

2039.gada marts
2039.gada jūnijs
2039.gada septembris
2039.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2040.gada marts
2040.gada jūnijs
2040.gada septembris
2040.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2041.gada marts
2041.gada jūnijs
2041.gada septembris
2041.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2042.gada marts
2042.gada jūnijs
2042.gada septembris
2042.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2043.gada marts
2043.gada jūnijs
2043.gada septembris
2043.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2044.gada marts
2044.gada jūnijs
2044.gada septembris
2044.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2045.gada marts
2045.gada jūnijs
2045.gada septembris
2045.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2046.gada marts
2046.gada jūnijs
2046.gada septembris
2046.gada decembris

6118
6118
6118
6118

2047.gada marts
2047.gada jūnijs
2047.gada septembris
2047.gada decembris

6118
6118
6118
6118

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

76
1. pielikums
2017.gada 28.decembra
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.22, 23.§

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

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana
EUR

35.45
29.94
40.16
39.69
43.96
28.85
25.08
23.38
28.30
58.30
53.96
39.69
20.88

2
1
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
1

16.10
14.18
20.98
20.74
18.24
15.06
15.85
10.57
14.77
31.22
23.26
20.74
13.24

14. Liepājas ielā 19A dz. 10

54.11

2

21.90

0.93

15. Parku ielā 42 dz.2/1

27.90

1

13.33

0.15

16. Biržas ielā 16 dz.44

30.30

1

11.58

0.67

17. Blaumaņa ielā 2 dz.25

35.42

1

14.00

0.97

18. Parku ielā 42 dz.1/4

28.25

1

0.46

19. Latgales ielā 143 dz.3

26.55

1

9.10

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

Adrese

Tālavijas ielā 54 dz.2
Tālavijas ielā 27 dz.4
Raiņa ielā 59 dz. 8
Raiņa ielā 59 dz.1
Tālavijas ielā 134 dz.1
Raiņa ielā 59 dz.4
Tālavijas ielā 30 dz.2
Tirgus iela 34 dz.2
Raiņa ielā 59 dz.7
Liepājas ielā 8 dz. 3
Latgales ielā 51 dz.29
Raiņa ielā 59 dz.3
Liepājas ielā 19 dz. 12

Kopā:

Apgaismojums
EUR

0.25
0.27
0.27
0.27
0.25
0.27
0.51
1.22
0.27
0.90

Brīvs
no - līdz

03.03.2015.
01.09.2016.
25.02.2016.
08.01.2016.
06.10.2016.
01.12.2016.
06.10.2016.
01.06.2017.
01.06.2017.
29.06.2017.
01.06.2017.
20.04.2017.
01.11.2017.
01.11.2017.21.11.2017.
01.11.2017.30.11.2017.
01.09.2017.21.11.2017.
10.11.2017.
30.11.2017.
01.12.2017.
10.11.2017.

305.32

7.20

apkure par 2017.gada novembra mēnesi
Aprēķināts
EUR
18.03
34.71
16.42
26.70
25.65
121.51

Brīvs
no-līdz
01.06.2017.
01.11.2017.-21.11.2017.
01.09.2017.-21.11.2017.
01.11.2017.
10.11.2017.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

A.Poikāne

Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.

Adrese
Latgales ielā 51 dz.29
Liepājas ielā 19A dz.10
Biržas ielā 16 dz.44
Liepājas ielā 19 dz. 12
Blaumaņa ielā 2 dz.35
Kopā:
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes
protokola Nr.22, 24.§
Nomas maksas aprēķins par telpu nomu Ludzas novada pašvaldības administratīvajā
ēkā – Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads

Summa (EUR) par 12 mēnešiem

Izdevumu postenis
1. Ēkas nolietojums

2116.78

2. Ugunsdzēsības signalizācijas nolietojums

896.35

3. Ugunsdzēsības signalizācijas apkalpošana

180

4. Zibens aizsardzības sistēmas nolietojums

211.68

5. Apsardzes signalizācijas apkalpošana

600

6. Deratizācijas pakalpojums

65.44

7. Apkopēju darba samaksa un darba devēja VSAOI

13339.68

8. Saimniecības vadītāja darba samaksa un darba devēja VSAOI

7222.04

9. Sanitāri higiēniskā uzturēšana

140.40

10. Ēkas apdrošināšana

142.29

11. Izdevumi remontdarbiem

7167.47

12. Atkritumu izvešana

1275

13. Saimniecības preces un materiāli

1500
Pavisam

34857.13

Nomas maksa par telpu izmantošanu par 1 m² mēnesī – 1.39 EUR
34857.13 EUR : 2090.7 m² : 12 mēneši = 1.39 EUR

Ludzas novada domes priekšsēdētājs
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2017.gada 28.decembra sēdes
protokola Nr.22, 40.§
Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītāju mēneša amatalgas uz
2018.gada 1.janvāri
Nr. Amata nosaukums
p.k.

Profesijas
kods

Amatalgas Amata
likme
vienību
(EUR)
skaits

Amatalga
mēnesī
(EUR)

1.

Briģu pagasta pārvaldes vadītājs

1112 36

952,00

0,5

476,00

2.

Cirmas pagasta pārvaldes vadītājs

1112 36

952,00

0,5

476,00

3.

Isnaudas pagasta pārvaldes vadītājs

1112 36

952,00

0,75

714,50

4.

Istras pagasta pārvaldes vadītājs

1112 36

952,00

0,5

476,00

5.

Nirzas pagasta pārvaldes vadītājs

1112 36

952,00

0,5

476,00

6.

Ņukšu pagasta pārvaldes vadītājs

1112 36

952,00

0,5

476,00

7.

Pildas pagasta pārvaldes vadītājs

1112 36

952,00

0,5

476,00

8.

Pureņu pagasta pārvaldes vadītājs

1112 36

952,00

0,5

476,00

9.

Rundēnu pagasta pārvaldes vadītājs

1112 36

952,00

0,5

476,00
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2017.gada 28.decembra
sēdes protokola Nr.22, 54.§
II IZDEVUMI - kopā

579588

579588

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
II IZDEVUMI - kopā
04.51001-S Autotransports- Ludza
04.000 Ekonomiskā darbība
04.500 Transports
04.510 Autotransports
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
04.51002-S Autotransports- Briģi
04.000 Ekonomiskā darbība
04.500 Transports
04.510 Autotransports
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
04.51003-S Autotransports- Cirma
04.000 Ekonomiskā darbība
04.500 Transports
04.510 Autotransports
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
04.51004-S Autotransports- Isnauda
04.000 Ekonomiskā darbība
04.500 Transports
04.510 Autotransports
Atlīdzība
Atalgojums

300315
300315
300315
300315
230019
228901

-1940
-1940
-1940
-1940
-5520
-7089

298375
298375
298375
298375
224499
221812

1569
3580
3580

1000
1100

1118
70296
70296
30759
30759
30759
30759
742
600

440
349

2687
73876
73876
30759
30759
30759
30759
1182
949

1200
2000
2200

142
23434
22234

91
-440
-640

233
22994
21594

2300
5000
5200

200

1000
1100

1200
6583
6583
25575
25575
25575
25575
733
600

1400
6583
6583
27420
27420
27420
27420
733
600

1200
2000
2200

133
24842
22662

2300

2180
23839
23839
23839
23839
866
700

2000
2200
2300
5000
5200

1000
1100

1845
1845
1845
1845

1845
60
1785
95
95
95
95

133
26687
22722
3965
23934
23934
23934
23934
866
700
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Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
04.51005-S Autotransports- Istra
04.000 Ekonomiskā darbība
04.500 Transports
04.510 Autotransports
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
04.51006-S Autotransports- Nirza
04.000 Ekonomiskā darbība
04.500 Transports
04.510 Autotransports
Atlīdzība

1200
2000
2200

166
22973
20458

2300

1000
1100

2515
32831
32831
32831
32831
8811
6790

1200
2000
2200

2021
24020
20264

-1460

2021
24020
18804

2300
5000
5200

3756

1460

5216

95
-1365
1460

166
23068
19093
3975
32831
32831
32831
32831
8811
6790

1000

39420
39420
39420
39420
1403

39420
39420
39420
39420
1403

Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi

1100

1135

1135

1200
2000

268
38017

268
38017

Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
04.51007-S Autotransports- Ņukši
04.000 Ekonomiskā darbība
04.500 Transports
04.510 Autotransports
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
04.51008-S Autotransports-Pilda
04.000 Ekonomiskā darbība
04.500 Transports

2200

36669

-340

36329

2300

340

1000
1100

1348
29275
29275
29275
29275
1322
1069

1688
29275
29275
29275
29275
1322
1069

1200
2000
2200

253
24932
20854

2300
5000
5200

4078
3021
3021
50953
50953
50953

5
-5

253
24932
20859
4073
3021
3021
50953
50953
50953
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04.510 Autotransports
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
04.51009-S Autotransports-Pureņi
04.000 Ekonomiskā darbība
04.500 Transports
04.510 Autotransports
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
04.51010-S Autotransports-Rundēni
04.000 Ekonomiskā darbība
04.500 Transports
04.510 Autotransports
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

1000
1100

50953
10941
8649

199
113

50953
11140
8762

1200
2000
2200

2292
35752
27756

86
-199
-2419

2378
35553
25337

2300
5000
5200

7996
4260
4260
22179
22179
22179
22179
22179
18576

2220

10216
4260
4260
22179
22179
22179
22179
22179
18576

2000
2200
2300

1000
1100

3603
24442
24442
24442
24442
504
407

3603
24442
24442
24442
24442
504
407

1200
2000
2200

97
20917
19163

97
20917
18299

2300
5000
5200

1754
3021
3021

-864
864

2618
3021
3021

