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
2018.gada 31.janvārī

Protokols Nr. 2

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: Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Aivars Meikšāns, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena
Sēdē nepiedalās – Alīna Gendele – piedalās seminārā; Juris Atstupens- aizņemts pamatdarbā;
Arturs Isakovičs - aizņemts pamatdarbā
Sēdē piedalās:
- domes administrācijas darbinieki: Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors;
Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Agris Pentjušs, datortīkla uzturēšanas
administrators; Anastasija Ņukša, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece budžeta
jautājumos; Līga Mežule, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs E.Mekšs ierosina papildināt darba kārtību ar
jautājumu “Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Sociālās aprūpes centra “Ludza” infrastruktūras
pilnveidošana” īstenošanai”.
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Papildināt domes sēdes darba kārtību ar 50.punktu.
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Darba kārtība:
1. Par adreses piešķiršanu būvei.
2. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
3. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
5. Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās
zemes platības noteikšanu.
6. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
7. Par Ludzas novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmuma (protokols Nr.11, 6.§)
“Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” 5.punkta atcelšanu.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2018.gadam.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu 2018.gadam.
10. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apkures un apsaimniekošanas izdevumu
apmaksu.
11. Par 05.01.2015. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. P-01/2015
pagarināšanu.
12. Par telpu iznomāšanu SIA “Compensa services” Raiņa ielā 16A, Ludzā, Ludzas
novadā.
13. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājām.
14. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
15. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
16. Informatīvais ziņojums par Ludzas novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi.
17. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu.
18. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem.
19. Par Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmu 2018.gadam.
20. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas
programmu 3 gadiem.
21. Par uzturēšanas izdevumu normatīvu Ludzas novada sociālās aprūpes iestādēs.
22. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sociālās aprūpes sniegtajiem
pakalpojumiem.
23. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
24. Par ilgtermiņa aizņēmumu Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecībai.
25. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
pamatkapitāla palielināšanu.
26. Par Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanu uz personāla atvaļinājumu
laiku.
27. Par grozījumiem Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” nolikumā.
28. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
29. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.2 “Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
30. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.3 “Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības pabalstiem
Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
31. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu.
32. Par rūpnieciskās zvejas limitu iedalīšanu 2018.gadam pašpatēriņa zvejai.
33. Par rūpnieciskās zvejas limitu iedalīšanu 2018.gadam komerciālajai zvejai.
34. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un rūpnieciskās zvejas limitu
iedalīšanu 2018.gadam komerciālajai zvejai.
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35. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un rūpnieciskās zvejas limitu
iedalīšanu 2018.gadam pašpatēriņa zvejai.
36. Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas limitu
pašpatēriņa zvejai 2018.gadam.
37. Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības Rožu iela 1A, Ludza, Ludzas
novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
38. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 002 0171 Tālavijas ielā
81, Ludzā, Ludzas novadā 2/3 domājamās daļas nodošanu atsavināšanai.
39. Par kustamās mantas – kinoaparatūras Meo-5 nodošanu atsavināšanai.
40. Par dzīvokļa īpašuma Nr.10, Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
41. Par nekustamā īpašuma, “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
42. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) “Klusumiņš”, Pureņu pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
43. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Tālavijas iela 27, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
44. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Tirgus iela 34, Ludza, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
45. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Stacijas iela 84A, Ludza,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
46. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 2,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6850
002 0234, “Līders”, Cirmas pagasts, Ludzas novads atsavināšanas procedūras izbeigšanu.
47. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 “Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 “Par pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai”” apstiprināšanu.
48. Par grozījumiem nolikumā “Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas
un kontroles kārtība”.
49. Par Ludzas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ludzas Novada Vēstis”
izdošanu krievu valodā.
50. Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Sociālās aprūpes centra “Ludza” infrastruktūras
pilnveidošana” īstenošanai.
1.§
Par adreses piešķiršanu būvei
Ziņo: E.Mekšs
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 13.punkts nosaka, ka: ja uz apbūvei paredzētas zemes vienības atrodas
vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām piešķir
atsevišķu adresi neatkarīgi no tā, vai ēkas ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā
(valdījumā).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 13.punktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
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Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, valdījumā esošai
būvei (Ņukšu bibliotēkas ēka), kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68800010558, adresi „Gaismiņa”, Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov..
2.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot A. U., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 05.12.2017. iesniegumu,
reģ. 22.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1856, par zemes vienības 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580010037 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580020342 „Baloži”,
Isnaudas pag., Ludzas nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam
īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580010037,
„Jaunbebri”, Isnaudas pag., Ludzas nov., par zemes vienības 0,423 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020613 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580020342
„Baloži”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam
nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
68580020613, „Klusumiņš”, Isnaudas pag., Ludzas nov., par zemes vienības 0,489 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580020608 un par zemes vienības 0,25 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020106 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580020342
„Baloži”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam
nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
68580020608 un 68580020106, „Ozolzīles”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un par zemes vienības
1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020342, par zemes vienības 1,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580020107 un par zemes vienības 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580020108 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580020342 „Baloži”,
Isnaudas pag., Ludzas nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam
īpašumam, kura sastāvā atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68580020342,
68580020107 un 68580020108, „Paipalas”, Isnaudas 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka A. U., personas kods XXX, atdala zemes vienību 4,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580010037, zemes vienību 0,423 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580020613, zemes vienību 0,489 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020608, zemes
vienību 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020106, zemes vienību 1,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580020342, zemes vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580020107 un zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020108 no
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 685800200342 „Baloži”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580010037 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Jaunbebri”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
3. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580020613 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Klusumiņš”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
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4. Atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68580020608 un 68580020106
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Ozolzīles”, Isnaudas pag., Ludzas
nov..
5. Atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68580020342, 68580020107 un
68580020108 izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Paipalas”, Isnaudas
pag., Ludzas nov..
2.
Izskatot I. T., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 27.12.2017. iesniegumu,
reģ. 27.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1863, par zemes vienības 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030326 un par zemes vienības 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030327
atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500030025 „Austrumi”, Cirmas pag.,
Ludzas nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura
sastāvā atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68500030326 un 68500030327,
„Hozentijas”, Cirmas 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
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka I. T., personas kods XXX, atdala zemes vienību 2,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500030326 un zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030327
no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 685000300025 „Austrumi”, Cirmas pag., Ludzas
nov..
2. Atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68500030326 un 68500030327
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Hozentijas”, Cirmas pag., Ludzas
nov..
3.
Izskatot J. R., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 02.01.2018. iesniegumu,
reģ. 02.01.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/1-5, par zemes vienības 4,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500020098 un par zemes vienības 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500020309 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500020097 „Cukuriņi”,
Cirmas pag., Ludzas nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam
īpašumam, kura sastāvā atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68500020098 un
68500020309, „Jaunpriedes”, Cirmas 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka J. R., personas kods XXX, atdala zemes vienību 4,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500020098 un zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020309
no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 685000200097 „Cukuriņi”, Cirmas pag., Ludzas
nov..
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2. Atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68500020098 un 68500020309
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Jaunpriedes”, Cirmas pag., Ludzas
nov..
4.
Izskatot T. V., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 22.01.2018.iesniegumu,
reģ. 22.01.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/218-5, par zemes vienības 2,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580060147 un par zemes vienības 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580060115 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580060194 „Stiglava”,
Isnaudas pag., Ludzas nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam
īpašumam, kura sastāvā atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68580060147 un
68580060115, „Vējadārzs”, Isnaudas 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka T. V., personas kods XXX, atdala zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580060147 un zemes vienību 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060115
no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580060194 „Stiglava”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68580060147 un 68580060115
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Vējadārzs”, Isnaudas pag., Ludzas
nov..
3.§
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot V. K., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese) Priežu ielā 13, Zilupe,
Zilupes nov., 10.01.2018. iesniegumu, reģ. 10.01.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/95-3, par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580090072 Isnaudas pag., Ludzas nov. uz pieciem gadiem, kura ieskaitīta zemēs, zemes
reformas pabeigšanai, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
Ludzas novada pašvaldība 2016.gada 29.februārī noslēdza zemes nomas līgumu Nr.Z43/2014 termiņa pagarināšanu ar V. K., personas kods XXX, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580090072 Isnaudas
pag., Ludzas nov. līdz 2018.gada 28.februārim.
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
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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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas novada pašvaldības 2016.gada 29.februārī noslēgtā zemes nomas
līguma Nr.Z-43/2014 darbības termiņu par zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580090072 Isnaudas pag., Ludzas nov. ar 2018.gada 1.martu uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanos par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 6.martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.Z43/2014 darbības termiņu.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas Ministru
kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja
iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā
kā līdzvērtīga zeme.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot L. R., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 03.01.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 08.01.2018. ar Nr.3.1.1.8/2018/74-S, par
zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Nirzas pagasta
padomes sēdes 2009.gada 30.janvāra lēmumu (protokols Nr.1.,4.&) tika izbeigtas lietošanas
tiesības V. P., personas kods XXX, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0153,
Nirzas pagasts, Ludzas novads.
2009.gada 30.janvārī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0153 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.1/09 starp Nirzas pagasta padomi un pirmtiesīgu personu V. P..
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Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§,40.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0153, Nirzas
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
V. P. 01.01.2012. miris. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0153,
Nirzas pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Ar 2012.gada 18.jūnija vienošanās starp Ludzas novada pašvaldību un V. P. mantinieci
(mantojuma apliecības Nr.1790) T. P., izbeigts pirms termiņa notecējuma 2009.gada 30.janvāra
zemes nomas līgums Nr.1/09 uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0153.
2013.gada 3.aprīlī par zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005
0153 noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr.Z-37/2013 starp Ludzas novada pašvaldību un L.
R..
Līgums ir spēkā līdz 2018.gada 31.martam.
Zemesgabala nomas līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz
Iznomātāja un Nomnieka rakstiskas vienošanās pamata.
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” 4.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
tiesībām, kura platība ir lielāka par 1,0 ha, bet nepārsniedz 2,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir
2% no zemes kadastrālas vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 14,00 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” 4.punktu un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2013.gada 3.aprīļa zemesgabala nomas līguma Nr.Z-37/2013 termiņu no
2018.gada 31.marta uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 2,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN,
bet ne mazāk par EUR 14,00 gadā plus PVN.
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.
4.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot sniegto ziņojumu par lēmuma projektu, sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot
par lēmuma projektu ar precizējumiem, lēmuma projekts papildināts ar 15.punktu.
1.
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Izskatot Ludzas rajona Pureņu pagasta zemnieku saimniecības “Oši”, reģistrācijas
numurs 42401017968, juridiskā adrese „Oši”, Kivdolova, Pureņu pag., Ludzas nov., īpašnieka
Aivara Paulina, 03.01.2018. iesniegumu, reģ. 03.01.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/21-3, par zemes
vienības 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040171 Pureņu pag., Ludzas nov.
piešķiršanu nomā uz pieciem gadiem, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas rajona Pureņu pagasta padomes 2009.gada 30.janvāra sēdes lēmuma (protokols
Nr.1) 8.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības A. E., personas kods XXX, uz zemes vienību 2,2
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040171 Pureņu pagasts.
Ludzas rajona Pureņu pagasta pašvaldība 2009.gada 19.februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.13 ar A. E., personas kods XXX, par zemes vienību 2,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68880040171 Pureņu pagasts.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§)
168.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040171
Pureņu pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” otrās daļas 5.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez
apbūves tiesībām, kura platība pārsniedz 2,0 ha, nomas maksas apmērs gadā ir 3% no zemes
kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 otrās daļas
4.punktu un 5.punktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas rajona Pureņu pagasta zemnieku saimniecībai “Oši”, reģistrācijas
numurs 42401017968, nomā zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040171
Pureņu pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2018.gada 1.februāri uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ludzas rajona Pureņu pagasta zemnieku saimniecību
“Oši”, reģistrācijas numurs 42401017968, termiņā no 2018.gada 1.februāra līdz 2023.gada
31.janvārim.
3. Noteikt nomas maksu 3,0 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā plus PVN – bet
ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot Ē. G., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 03.01.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 03.01.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/28-S, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 007 0059 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka
zemes vienība 8,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 007 0059, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
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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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ē. G., personas kods XXX, nomā zemes vienību 8,08 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6892 007 0059, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ar 2018.gada 1.februāri bez
apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ē. G., personas kods XXX, par zemes vienību 8,08 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 007 0059, Rundēnu 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.
3.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Goldev Group”, reģistrācijas numurs
50103556901, juridiskā adrese “Apogi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732,
09.01.2018. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 09.01.2018. ar
Nr.3.1.1.5/2018/90-S, par zemes nomas līguma noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona
Istras pagasta padomes sēdes 2007.gada 29.jūnija lēmumu (protokols Nr.6., 1.§, 1.87.p.) tika
izbeigtas lietošanas tiesības E. A. uz zemes vienību 6,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860
008 0054, Istras pagasts, Ludzas novads.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2.,14.§,193.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 6,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0054, Istras
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.

11
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0054 „Asteres”, Jonički, Istras pag.,
Ludzas nov. atrodas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Goldev Group” piederošais būvju
īpašums ar kadastra numuru 6860 508 0005 (Istras pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr.100000565575, īpašuma tiesības zemesgrāmatā nostiprinātas 2017.gada 29.decembrī).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka, ka zemes nomas līgumu par
apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku,
tiesisko valdītāju vai lietotāju.
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 noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 4.punktu, 7.2.apakšpunktu, 7.¹ punktu, 7.² punktu, un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Goldev Group”, reģistrācijas numurs
50103556901, nomā zemes vienību 6,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0054
„Asteres”, Jonički, Istras pag., Ludzas nov. ar 2018.gada 1.februāri uz desmit gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Goldev Group”,
reģistrācijas numurs 50103556901, par zemes vienību 6,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6860 008 0054 „Asteres”, Jonički, Istras pag., Ludzas nov..
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības un pievienotās
vērtības nodoklis, bet ne mazāk par 28 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot E. R., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 10.01.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 10.01.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/101-S par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 003 0045 daļas piešķiršanu nomā, tika konstatēts,
ka ar Ludzas novada domes sēdes 2010.gada 30.septembra lēmumu (protokols Nr.26.,1.§,99.p.)
tika izbeigtas lietošanas tiesības V. B. uz zemes vienību 8,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6878 003 0045 “Mežaine”, Marlina, Nirzas pag., Ludzas nov. un atzīts, ka zemes vienība ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2011.gada 24.janvārī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6878 003 0045 noslēgts
lauku apvidus zemesgabala nomas līgums Nr.11 starp Ludzas novada pašvaldību un V. B..
V. B. 30.09.2017. miris.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 003 0045 “Mežaine”, Marlina, Nirzas
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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 24.janvāra lauku apvidus zemesgabala
nomas līgumu Nr.11.
2. Piešķirt E. R., personas kods XXX, nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878
003 0045 “Mežaine”, Marlina, Nirzas pag., Ludzas nov. neapbūvētu daļu 6,4 ha platībā ar
2018.gada 1.februāri bez apbūves tiesībām uz pieciem gadiem, saskaņā ar lēmuma grafisko
pielikumu.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar E. R., personas kods XXX, par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6878 003 0045 neapbūvētu daļu 6,4 ha platībā.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
5. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pašvaldībā būs saņemts ēku
īpašnieka vai tiesiska valdītāja pieteikums par zemes nomas tiesību piešķiršanu.
6. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MERKURIJ AGRO”, reģistrācijas
numurs 42403037437, juridiskā adrese “Kumeliņi”, Lomoši, Zaļesjes pag., Zilupes nov., LV5751, 10.01.2018. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 10.01.2018. ar
Nr.3.1.1.5/2018/100-S par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0065 daļas
piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka ar Ludzas novada domes sēdes 2011.gada 28.jūlija lēmumu
(protokols Nr.14.,10.§,7.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības V. S. uz zemes vienību 3,3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0065 “Odziņa”, Opuļi, Briģu pag., Ludzas nov. un atzīts, ka
zemes vienība ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2011.gada 18.augustā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0065 noslēgts
lauku apvidus zemesgabala nomas līgums Nr.151 starp Ludzas novada pašvaldību un V. S..
V. S. 01.03.2016. mirusi.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0065 “Odziņa”, Opuļi, Briģu 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.
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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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 18.augusta lauku apvidus zemesgabala
nomas līgumu Nr.151.
2. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MERKURIJ AGRO, reģistrācijas
numurs 42403037437, nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0065 “Odziņa”,
Opuļi, Briģu pag., Ludzas nov. neapbūvētu daļu 3,1 ha platībā ar 2018.gada 1.februāri bez
apbūves tiesībām uz pieciem gadiem, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “MERKURIJ
AGRO”, reģistrācijas numurs 42403037437, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846
010 0065 neapbūvētu daļu 3,1 ha platībā.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
5. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pašvaldībā būs saņemts ēku
īpašnieka vai tiesiska valdītāja pieteikums par zemes nomas tiesību piešķiršanu.
6. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
Izskatot A. S., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 10.01.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 10.01.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/98-S par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0055 daļas piešķiršanu nomā, tika konstatēts,
ka ar Ludzas novada domes sēdes 2011.gada 28.jūlija lēmumu (protokols Nr.14.,10.§,10.p.) tika
izbeigtas lietošanas tiesības I. M. uz zemes vienību 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860
004 0055, Istras pagasts, Ludzas novads un atzīts, ka zemes vienība ir piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0055 “Dukaļski”, Lazari, Istras pag.,
Ludzas nov. atrodas ēkas, kuru piederība nav noskaidrota.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. S., personas kods XXX, nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860
004 0055 “Dukaļski”, Lazari, Istras pag., Ludzas nov. neapbūvētu daļu 3,8 ha platībā ar
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2018.gada 1.februāri bez apbūves tiesībām uz pieciem gadiem, saskaņā ar lēmuma grafisko
pielikumu.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods XXX, par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6860 004 0055 neapbūvētu daļu 3,8 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.
7.
Izskatot A. S., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 10.01.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 10.01.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/98-S par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0066 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka ar
Ludzas rajona Istras pagasta padomes sēdes 2007.gada 29.jūnija lēmumu (protokols
Nr.6.,1.§,1.102.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības N. O. uz zemes vienību 0,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6860 009 0066.
2007.gada 5.septembrī par zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009
0066 noslēgts zemes nomas līgums Nr.3 starp Istras pagasta padomi un N. O..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2.,14.§,64.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0066, Istras
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
N. O. 05.08.2008. miris.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0066, Istras pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” 3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
tiesībām, kura platība nepārsniedz 1,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes kadastrālas
vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā” 3.punktu un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Lauzt Istras pagasta padomes 2007.gada 5.septembra zemes nomas līgumu Nr.3.
2. Piešķirt A. S., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 009 0066, Istras pagasts, Ludzas novads ar 2018.gada 1.februāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
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3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods XXX, par zemes vienību 0,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0066, Istras pagasts, Ludzas novads.
4. Noteikt nomas maksu 2,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
8.
Izskatot A. S., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 10.01.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 10.01.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/98-S par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0037 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka ar
Ludzas rajona Istras pagasta padomes sēdes 2007.gada 29.jūnija lēmumu (protokols
Nr.6.,1.§,1.5.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības A. C. uz zemes vienību 3,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6860 002 0037.
2007.gada 5.septembrī par zemes vienību 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002
0037 noslēgts zemes nomas līgums Nr.35 starp Istras pagasta padomi un A.C..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2.,14.§,93.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0037, Istras
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2014.gada 4.jūlija vienošanās Nr.Z-104/2014 tika izbeigts pirms termiņa notecējuma
(ar 2014.gada 31.jūliju) 2007.gada 5.septembra zemes nomas līgums Nr.35.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0037, 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 teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt A. S., personas kods XXX, nomā zemes vienību 3,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 002 0037, Istras pagasts, Ludzas novads ar 2018.gada 1.februāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods XXX, par zemes vienību 3,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0037, Istras pagasts, Ludzas novads.
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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.
9.
Izskatot A. S., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 10.01.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 10.01.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/98-S par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0041 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka ar
Ludzas rajona Istras pagasta padomes sēdes 2009.gada 28.janvāra lēmumu (protokols
Nr.1.,8.§,8.55.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības A. M. uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6860 003 0041.
2009.gada 2.aprīlī par zemes vienību 3,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 003
0041 noslēgts zemes nomas līgums Nr.56/2009 starp Istras pagasta padomi un A. M..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2.,14.§,167.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 3,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0041, Istras
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
A. M. 22.09.2014. miris.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0041, 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 teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Lauzt Istras pagasta padomes 2009.gada 2.aprīļa zemes nomas līgumu Nr.56/2009.
2. Piešķirt A. S., personas kods XXX, nomā zemes vienību 3,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 003 0041, Istras pagasts, Ludzas novads ar 2018.gada 1.februāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods XXX, par zemes vienību 3,05 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0041, Istras pagasts, Ludzas novads.
4. Noteikt nomas maksu 3,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
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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.
10.
Izskatot A. S., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 10.01.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 10.01.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/98-S par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0122 daļas piešķiršanu nomā, tika konstatēts,
ka ar Ludzas novada domes sēdes 2014.gada 28.augusta lēmumu (protokols Nr.15.,60.§,3.p.) tika
izbeigtas lietošanas tiesības V. G. uz zemes vienību 4,65 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860
001 0122 “Ziemeļi”, Papsuiki, Istras pag., Ludzas nov. un atzīts, ka zemes vienība ir piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
V. G. 08.01.2011. mirusi.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0122 “Ziemeļi”, Papsuiki, Istras pag.,
Ludzas nov. atrodas ēkas, kuru piederība nav noskaidrota.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. S., personas kods XXX, nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860
001 0122 “Ziemeļi”, Papsuiki, Istras pag., Ludzas nov. neapbūvētu daļu 4,4 ha platībā ar
2018.gada 1.februāri bez apbūves tiesībām uz pieciem gadiem, saskaņā ar lēmuma grafisko
pielikumu.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods XXX, par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6860 001 0122 neapbūvētu daļu 4,4 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 Isnaudas pagasta zemnieku saimniecības “Ziemeļi”, reģistrācijas numurs
42401020544, juridiskā adrese Priežu iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751, 15.01.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 16.01.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/162-S par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0155 daļas piešķiršanu nomā, tika konstatēts,
ka ar Ludzas novada domes sēdes 2010.gada 30.septembra lēmumu (protokols Nr.26.,1.§,82.p.)
tika izbeigtas lietošanas tiesības G. V. uz zemes vienību 9,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6878 005 0155 “Vanagmājas”, Vonogi, Nirzas pag., Ludzas nov. un atzīts, ka zemes vienība ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
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G. V. 13.03.2006. mirusi.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0155 “Vanagmājas”, Vonogi, Nirzas
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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Isnaudas pagasta zemnieku saimniecībai “Ziemeļi”, reģistrācijas numurs
42401020544, nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0155 “Vanagmājas”,
Vonogi, Nirzas pag., Ludzas nov. neapbūvētu daļu 9,1 ha platībā ar 2018.gada 1.februāri bez
apbūves tiesībām uz pieciem gadiem, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Isnaudas pagasta zemnieku saimniecību “Ziemeļi”,
reģistrācijas numurs 42401020544, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0155
neapbūvētu daļu 9,1 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 Isnaudas pagasta zemnieku saimniecības “Ziemeļi”, reģistrācijas numurs
42401020544, juridiskā adrese Priežu iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751, 15.01.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 16.01.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/162-S par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0159 daļas piešķiršanu nomā, tika konstatēts,
ka ar Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes sēdes 2007.gada 29.marta lēmumu (protokols
Nr.3.,5.&1) tika izbeigtas lietošanas tiesības A. M. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6878 005 0159.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2.,14.§,42.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0159, Nirzas pagasts, Ludzas
novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
A. M. 31.12.2010. miris.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0159 “Vonogi”, Vonogi, Nirzas 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

19
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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Isnaudas pagasta zemnieku saimniecībai “Ziemeļi”, reģistrācijas numurs
42401020544, nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0159 “Vonogi”, Vonogi,
Nirzas pag., Ludzas nov. neapbūvētu daļu 5,3 ha platībā ar 2018.gada 1.februāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Isnaudas pagasta zemnieku saimniecību “Ziemeļi”,
reģistrācijas numurs 42401020544, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0159
neapbūvētu daļu 5,3 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.
13.
Izskatot Isnaudas pagasta zemnieku saimniecības “Ziemeļi”, reģistrācijas numurs
42401020544, juridiskā adrese Priežu iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751, 15.01.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 16.01.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/162-S par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 003 0035 daļas piešķiršanu nomā, tika konstatēts,
ka ar Ludzas novada domes sēdes 2010.gada 30.septembra lēmumu (protokols Nr.26.,1.§,98.p.)
tika izbeigtas lietošanas tiesības I. R. uz zemes vienību 5,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6878 003 0035 “Ivani”, Marlina, Nirzas pag., Ludzas nov. un atzīts, ka zemes vienība ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2010.gada 27.decembrī par zemes vienību 5,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 003
0035 noslēgts lauku apvidus zemesgabala nomas līgums Nr.140 starp Ludzas novada pašvaldību
un Ivanu Rakovu.
I. R. 30.08.2016. miris.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 003 0035 “Ivani”, Marlina, Nirzas 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
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Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 27.decembra lauku apvidus zemesgabala
nomas līgumu Nr.140.
2. Piešķirt Isnaudas pagasta zemnieku saimniecībai “Ziemeļi”, reģistrācijas numurs
42401020544, nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 003 0035 “Ivani”, Marlina,
Nirzas pag., Ludzas nov. neapbūvētu daļu 4,0 ha platībā ar 2018.gada 1.februāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Isnaudas pagasta zemnieku saimniecību “Ziemeļi”,
reģistrācijas numurs 42401020544, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 003 0035
neapbūvētu daļu 4,0 ha platībā.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
5. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pašvaldībā būs saņemts ēku
īpašnieka vai tiesiska valdītāja pieteikums par zemes nomas tiesību piešķiršanu.
6. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
14.
Izskatot Isnaudas pagasta zemnieku saimniecības “Ziemeļi”, reģistrācijas numurs
42401020544, juridiskā adrese Priežu iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751, 15.01.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 16.01.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/162-S par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 003 0039 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka
zemes vienība 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 003 0039, Nirzas pagasts, Ludzas
novads reģistrēta zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda (Nirzas pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000107946).
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 003 0039, 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” 4.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
tiesībām, kura platība ir lielāka par 1,0 ha, bet nepārsniedz 2,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir
2% no zemes kadastrālas vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 14,00 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” 4.punktu un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
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1. Piešķirt Isnaudas pagasta zemnieku saimniecībai “Ziemeļi”, reģistrācijas numurs
42401020544, nomā Ludzas novada pašvaldībai piederošo zemes vienību 1,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6878 003 0039, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar 2018.gada 1.februāri bez
apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Isnaudas pagasta zemnieku saimniecību “Ziemeļi”,
reģistrācijas numurs 42401020544, par zemes vienību 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6878 003 0039, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 2,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 14,00 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.
15.
Izskatot J. V., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 24.01.2018. iesniegumu, reģ.
24.01.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/256-S, par apbūvētas zemes vienības 600 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010715 Astras ielā 7, Ludza, Ludzas piešķiršanu nomā uz 10 gadiem dārza
mājiņas uzturēšanai, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas novada domes 2009.gada 5.novembra sēdes lēmuma (protokols Nr.14, 1.§) „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu”
41.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības H. N. uz zemes vienību 600 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010715 Astras ielā 7, Ludza, Ludzas nov..
Ludzas novada pašvaldība 2009.gada 6.novembrī noslēdza zemesgabala nomas līgumu
Nr.38 ar H. N. par zemes vienību 600 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010715 Astras
ielā 7, 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 2009.gada 5.novembra sēdes lēmuma (protokols Nr.14, 1.§)
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības
noteikšanu” 41.punkta otro apakšpunktu tika atzīts, ka zemes vienība 600 kv.m platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010010715 Astras ielā 7, Ludza, Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
H. N. 2015.gada 3.augustā iereģistrēja būvi (dārza mājiņu) ar kadastra apzīmējumu
68010010715001 Ludzas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar folijas Nr.100000546873, kuru
2015.gada 12.augustā uzdāvināja meitai I. N..
I. N. 2015.gada 17.augustā pārreģistrēja būvi (dārza mājiņu) ar kadastra apzīmējumu
68010010715001 Ludzas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar folijas Nr.100000546873 uz sava
vārda.
Ar Ludzas novada domes 2015.gada 26.novembra sēdes lēmuma (protokols Nr.15, 5.§)
„Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” 2.punkta tika piešķirtas
zemes nomas tiesības I. N., personas kods XXX, uz zemes vienību 600 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010715 Astras ielā 7, Ludza, Ludzas nov..
Ludzas novada pašvaldība 2015.gada 30.novembrī noslēdza zemes nomas līgumu Nr.Z195/2015 ar I. N. par zemes vienību 600 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010715
Astras ielā 7, Ludza, Ludzas nov..
J. V. 2018.gada 12.janvārī noslēdza pirkuma līgumu ar I. N. par būvi (dārza mājiņa), kuru
reģistrēja 2018.gada 19.janvārī Ludzas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar folijas
Nr.100000546873 un ir faktiskā lietotāja uz zemes vienību 600 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010715 Astras ielā 7, Ludza, Ludzas nov. no 2018.gada 19.janvāra.
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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 un Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 2. nodaļas 7.punktu, 71.pantu un 72.pantu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Ludzas novada pašvaldības 2015.gada 30.novembrī noslēgto zemes nomas
līgumu Nr.Z-195/2015 ar I. N., personas kods XXX, par zemes vienību 600 kv.m platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010010715 Astras ielā 7, Ludza, Ludzas nov. ar 2018.gada 19.janvāri.
2. Piešķirt J. V., personas kods XXX, nomā apbūvētu zemes vienību 600 kv.m platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010010715 Astras ielā 7, Ludza, Ludzas nov. dārza mājiņas uzturēšanai
uz desmit gadiem no 2018.gada 19.janvāra.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar J. V., personas kods XXX, termiņā no 2018.gada
19.janvāra līdz 2028.gada 18.janvārim.
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.
5.§
Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un
tam piekrītošās zemes platības noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu mērnieks”, reģistrācijas numurs
42403037206, juridiskā adrese Raiņa ielā 16A, Ludza, Ludzas nov., 2017.gada 22.novembra
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..
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Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma kadastra likums” 9.panta pirmās daļas
1.punkts nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes
vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo
zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka:
vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes
vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„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 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 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 Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt zemes 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).
3. Noteikt izveidotajai zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 688000201318001
platībā 9,76 ha nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0801 (komercdarbības objektu
apbūve).
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ludzas novada domes 2017.gada
28.decembra sēdes lēmums (protokols Nr.22, 7.§) „Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu”.
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2.
Izskatot SIA „Tele Tower”, reģistrācijas numurs 40103257495, juridiskā adrese Uriekstes
iela 2A-24, Rīga, LV-1005, 2018.gada 2.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada
pašvaldībā 2018.gada 3.janvārī ar Nr.3.1.1.5/2018/34-S, tika konstatēts, ka SIA „Tele Tower”
lūdz noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nomātās zemes vienības daļai 0,5 ha
platībā, kura atrodas zemes īpašumā „Ciedri” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6860
001 0635 Istras pagastā.
Iesniegumam pievienots 2017.gada 7.jūnija līgums Nr.LUD07-02 un līguma
grafiskais pielikums. Saskaņā ar līguma 1.1.punktu, nomas mērķis ir elektronisko sakaru tīkla
bāzes stacijas izveidošanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai.
Atbilstoši Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001
0635 daļa 0,5 ha platībā atrodas lauku zemes teritorija (L) un noteikumu 8.pielikums
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi funkcionālajās zonās” paredz noteikt zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0635 daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
1201 (ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve).
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9.panta pirmās
daļas 1.punkts nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un
zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim
piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai
nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un
zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu un 16.punktu visām Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām un zemes vienības daļām nosaka lietošanas
mērķi. Lietošanas mērķi reģistrē kadastra informācijas sistēmā.
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” 7.punktu 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 objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2. apakšpunktu,
lai zemes vienības daļu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā, nepieciešams valsts institūcijas
vai vietējās pašvaldības lēmums par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 3.punktu, 7.punktu un 16.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 23.1.1. apakšpunktu un 23.1.2. apakšpunktu, Latvijas Republikas likuma
„Administratīvā procesa likums” 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas
1.punktu, 67.pantu, 70.pantu un 79.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 27.punktu, 47.pantu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes
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atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0635, Istras pagasts, Ludzas
novads izveidojamai zemes vienības daļai 0,5 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar
kodu 1201 (ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve), saskaņā ar 2017.gada 7.jūnija līguma Nr.LUD07-02
grafisko pielikumu.
2. Paliekošajai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0635, Istras pagasts,
Ludzas novads daļai 4,46 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
6.§
Par grozījumiem zemes nomas līgumā
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot A. D., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 09.01.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 09.01.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/78-S, par
grozījumiem 16.03.2009. zemes nomas līguma Nr.17/2009, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona
Rundēnu pagasta padomes sēdes 2009.gada 3.marta lēmumu (protokols Nr.2, 4.§, 4.25.p.) tika
izbeigtas lietošanas tiesības A. D., personas kods XXX, uz zemes vienību 35,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6892 008 0315, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
2009.gada 16.martā par zemes vienību 35,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008
0315 noslēgts zemes nomas līgums Nr.17/2009 starp Rundēnu pagasta padomi un pirmtiesīgu
personu A. D..
Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 15.martam.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.marta lēmumu (protokols Nr.4, 13.§, 40.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 35,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0315, Rundēnu pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0315, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads ēku nav.
A. D. ar 09.01.2018. iesniegumu atsakās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6892 008 0315 daļu 9,5 ha platībā un lūdz atstāt nomā 26,2 ha zemes
platību, saskaņā ar iesnieguma grafisko pielikumu.
2009.gada 16.marta zemes nomas līguma Nr.17/2009 7.2 punkts nosaka, ka līguma
nosacījumus var grozīt, grozījumi līgumā noformējami rakstiski un stājas spēkā, kad tos
parakstījušās abas puses.
Pamatojoties uz 2009.gada 16.marta zemes nomas līguma Nr.17/2009 7.2.punktu, un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Grozīt 2009.gada 16.marta zemes nomas līguma Nr.17/2009 1.1.punktu un izteikt to
šādā redakcijā:
„1.1. Iznomātājs nodod un nomnieks pieņem nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6892 008 0315, Rundēnu pagasts, Ludzas novads daļu 26,2 ha platībā, saskaņā ar grafisko
pielikumu”.
2. Lēmuma 1.punkts stājas spēkā ar 2018.gada 1.februāri.
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3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par
grozījumiem 2009.gada 16.marta zemes nomas līgumā Nr.17/2009.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
7.§
Par Ludzas novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmuma (protokols Nr.11, 6.§)
“Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” 5.punkta atcelšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot I. P., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 19.12.2017. iesniegumu,
kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 19.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1832, par atteikšanos no
nomas tiesībām, tika konstatēts, ka ar Ludzas novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmuma
(protokols Nr.11, 6.§) 5.punktu I. P. tika piešķirta nomā Ludzas novada pašvaldības piekrītošas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0257 “Joniškāni”, Meļņica, Pildas pag., Ludzas
nov. neapbūvēta daļa 2,2 ha platībā.
I. P. ar 19.12.2017. iesniegumu atsakās no nomas tiesībām uz iepriekš minētās zemes
vienības daļu.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 1.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 27.punktu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Atcelt Ludzas novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmuma (protokols Nr.11, 6.§)
“Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” 5.punktu.
8.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2018.gadam
Ziņo: E.Mekšs
1.
2018.gada 9.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākošo dokumentu reģistrācijas
Nr. 3.1.1.8/2018/86-S) saņemts SIA „ARIOLS LTD”, reģ. Nr. 42403028542, juridiskā adrese:
Rūpniecības iela 14A, Ludza, Ludzas novads, 2018.gada 8.janvāra iesniegums par nekustamā
īpašuma nodokļa par ēkām: Rūpniecības ielā 14 (kadastra apzīmējums 68010030205001 un
68010030205002) Ludzā, Ludzas novadā; Rūpniecības ielā 14A (kadastra apzīmējums
68010030201001) Ludzā, Ludzas novadā; Rūpniecības ielā 20 (kadastra apzīmējums
68010030204001) Ludzā, Ludzas novadā un Rūpniecības ielā 22 (kadastra apzīmējums
68010030200001) Ludzā, Ludzas novadā, atvieglojumu piemērošanu 2018.gadam.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.2.3.apakšpunktu – juridiskai
personai, kas ir iepriekšējā gadā izveidojusi vismaz 4 (četras) jaunas darba vietas un pastāvīgi tās
nodarbina, ja šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav
zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu – piešķir nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
atvieglojumu 90% apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās summas.
Iesniegumam pievienots:
1) SIA „ARIOLS LTD” reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lapas;
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2) Valsts ieņēmumu dienesta 08.01.2018. izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto
nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) SIA „ARIOLS LTD” 08.01.2018/1 izziņa par uzņēmumā nodarbināto vidējo darba algu
iepriekšējā taksācijas gadā uz 1 lapas;
4) SIA „ARIOLS LTD” 08.01.2018/2 darbinieku saraksts par uzņēmumā nodarbinātiem uz 1
lapas;
5) SIA „ARIOLS LTD” ēku īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti: Rūpniecības ielā 14
(kadastra Nr. 68010030205) Ludzā, Ludzas novadā - Ludzas pilsētas zemesgrāmatas
(turpmāk ZG) nodalījums Nr.1000 0005 1758 no 03.04.2012. kopija uz 1 lapas;
Rūpniecības ielā 14A (kadastra Nr. 68010030201) Ludzā, Ludzas novadā - ZG
nodalījums Nr.1000 0004 3557 no 03.04.2012. kopija uz 1 lapas; Rūpniecības ielā 20
(kadastra Nr. 68010030204) Ludzā, Ludzas novadā - ZG nodalījums Nr.1322 no
03.04.2012. kopija uz 1 lapas un Rūpniecības ielā 22 (kadastra Nr. 68010030200) Ludzā,
Ludzas novadā - ZG nodalījums Nr.1324 no 03.04.2012. kopija uz 1 lapas.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka SIA „ARIOLS LTD” nav
nodokļu (nodevu) parādu; iepriekšējā gadā izveidotas 6 (sešas) jaunas darba vietas un pastāvīgi
tās ir nodarbina, un 4 (četriem) darbiniekiem no jaunizveidotajām darba vietām deklarētā
dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā; vidējais algas
līmenis iepriekšējā pārskata gadā ir augstāks par valstī noteikto minimālo darba algu un sastāda
EUR 485,52.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 3.4.punktu – nodokļa
atvieglojumus nepiešķir, ja:
a) gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas domē
nodokļa maksātājs sodīts par pārkāpumiem nodarbinātības jomā;
b) nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir
pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par
nomāto pašvaldības īpašumu.
Saskaņā ar 2018.gada 17.janvāra Valsts darba inspekcijas sniegto atbildi SIA „ARIOLS
LTD” laika posmā no 01.01.2017. līdz 31.12.2017. nav sodīta par pārkāpumiem nodarbinātības
jomā.
SIA „ARIOLS LTD” pašvaldības budžetam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus un ar lietu saistītos apstākļus, secināms, ka tiek izpildīti
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām piešķiršanas nosacījumi, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, Ludzas novada domes
saistošo noteikumu Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā”
2.1.2.3.apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt SIA „ARIOLS LTD”, reģ. Nr. 42403028542, juridiskā adrese: Rūpniecības
iela 14A, Ludza, Ludzas novads, nekustamā īpašuma nodokli par ēkām 2018.gadam: Rūpniecības
ielā 14 (kadastra apzīmējums 68010030205001 un 68010030205002) Ludzā, Ludzas novadā;
Rūpniecības ielā 14A (kadastra apzīmējums 68010030201001) Ludzā, Ludzas novadā;
Rūpniecības ielā 20 (kadastra apzīmējums 68010030204001) Ludzā, Ludzas novadā un
Rūpniecības ielā 22 (kadastra apzīmējums 68010030200001) Ludzā, Ludzas novadā, 90%
apmērā.
2. Lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona
tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601).
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2.
2018.gada 9.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākošo dokumentu reģistrācijas
Nr. 3.1.1.8/2018/79-S) saņemts SIA „AGROĶĪMIJA”, reģ. Nr.56803002301, juridiskā adrese:
Stacijas šķērsiela 1, Ludza, Ludzas novads, 2018.gada 8.janvāra iesniegums par nekustamā
īpašuma nodokļa par ēkām: 1.Maija ielā 12 (kadastra apzīmējums 68010040305001) Ludzā,
Ludzas novadā un Stacijas šķērsielā 1 (kadastra apzīmējums 68010070013001;
68010070013002; 68010070013003; 68010070013004; 68010070013005; 68010070013006;
68010070013007; 68010070013008; 68010070013009; 68010070013010 un 68010070013011)
Ludzā, Ludzas novadā, atvieglojumu piemērošanu 2018.gadam.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.4.2.apakšpunktu – juridiskai
personai, kuras pamatnodarbošanās ir pakalpojumu sniegšana un kuru īpašumā ir ēkas, kuras tiek
lietotas pakalpojumu procesa nodrošināšanā un iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmumā pastāvīgi
tika nodarbināti no 11 līdz 20 darbiniekiem, šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā
pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu – piešķir nekustamā īpašuma
nodokļa par ēkām atvieglojumu 70% apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās summas.
Iesniegumam pievienots:
1) SIA „AGROĶĪMIJA” reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lapas;
2) Valsts ieņēmumu dienesta 05.01.2018. izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto
nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) 08.01.2018. SIA „AGROĶĪMIJA” izziņa par uzņēmumā nodarbināto vidējo strādājošo
darbinieku skaitu un vidējo darba algu iepriekšējā taksācijas gadā uz 1 lapas;
4) 08.01.2018. SIA „AGROĶĪMIJA” darbinieku saraksts par uzņēmumā nodarbinātiem uz 1
lapas;
5) SIA „AGROĶĪMIJA” ēku īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti: 1.Maija ielā 12
(kadastra Nr. 68010040305) Ludzā, Ludzas novadā - Ludzas pilsētas zemesgrāmatas
(turpmāk ZG) nodalījums Nr. 1338 no 14.02.2003. un Stacijas šķērsielā 1 (kadastra Nr.
68010070013) Ludzā, Ludzas novadā - ZG nodalījums Nr. 960 no 20.05.2002. kopijas uz
4 lapām.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka SIA „AGROĶĪMIJA” nav
nodokļu (nodevu) parādu; strādājošo skaits iepriekšējā taksācijas gadā – 14 darbinieki, no kuriem
13 darbiniekiem deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā; vidējais algas līmenis iepriekšējā pārskata gadā ir augstāks par valstī noteikto minimālo
darba algu un sastāda EUR 468,74.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 3.4.punktu – nodokļa
atvieglojumus nepiešķir, ja:
c) gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas domē
nodokļa maksātājs sodīts par pārkāpumiem nodarbinātības jomā;
d) nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir
pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par
nomāto pašvaldības īpašumu.
Saskaņā ar 2018.gada 17.janvāra Valsts darba inspekcijas sniegto atbildi SIA
„AGROĶĪMIJA” laika posmā no 01.01.2017. līdz 31.12.2017. nav sodīta par pārkāpumiem
nodarbinātības jomā.
SIA „AGROĶĪMIJA” pašvaldības budžetam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus un ar lietu saistītos apstākļus, secināms, ka tiek izpildīti
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām piešķiršanas nosacījumi, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, Ludzas novada domes
saistošo noteikumu Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā”
2.1.4.2.apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
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kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt SIA „AGROĶĪMIJA”, reģ. Nr. 56803002301, juridiskā adrese Stacijas
šķērsiela 1, Ludza, Ludzas novads, nekustamā īpašuma nodokli par ēkām 2018.gadam: 1.Maija
ielā 12 (kadastra apzīmējums 68010040305001) Ludzā, Ludzas novadā un Stacijas šķērsielā 1
(kadastra apzīmējums 68010070013001; 68010070013002; 68010070013003; 68010070013004;
68010070013005; 68010070013006; 68010070013007; 68010070013008; 68010070013009;
68010070013010 un 68010070013011) Ludzā, Ludzas novadā, 70% apmērā.
2. Lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona
tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601).
3.
2018.gada 8.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākošo dokumentu reģistrācijas
Nr. 3.1.1.8/2018/73-S) saņemts SIA „ARIOLS”, reģ. Nr. 40002013387, juridiskā adrese:
Rūpniecības iela 14A, Ludza, Ludzas novads, 2018.gada 8.janvāra iesniegums par nekustamā
īpašuma nodokļa par ēkām Rūpniecības ielā 16 (kadastra apzīmējums 68010030198001;
68010030198002 un 68010030199001) Ludzā, Ludzas novadā, atvieglojumu piemērošanu
2018.gadam.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.4.3.punktu – juridiskai
personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana un rūpniecība un kuru īpašumā ir ēkas, kuras tiek
lietotas rūpniecības vai ražošanas procesa nodrošināšanā un iepriekšējā taksācijas gadā
uzņēmumā pastāvīgi tika nodarbināti vairāk par 20 darbiniekiem, šo strādājošo deklarētā
dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas
līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu
– piešķir nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu 90% apmērā no kārtējam taksācijas
gadam aprēķinātās summas.
Iesniegumam pievienots:
1) SIA „ARIOLS” reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lapas;
2) Valsts ieņēmumu dienesta 08.01.2018. izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto
nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) SIA „ARIOLS” 08.01.2018/1 izziņa par uzņēmumā nodarbināto vidējo darba algu
iepriekšējā taksācijas gadā uz 1 lapas;
4) SIA „ARIOLS” 08.01.2018/2 darbinieku saraksts par uzņēmumā nodarbinātiem uz 1
lapas;
5) SIA „ARIOLS” ēku īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti: Rūpniecības ielā 16
(kadastra Nr. 68010030198) Ludzā, Ludzas novadā - Ludzas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0007 8231 no 22.11.2004. kopija uz 3 lapām.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka SIA „ARIOLS” nav nodokļu
(nodevu) parādu; strādājošo skaits iepriekšējā taksācijas gadā – 80 darbinieki, no kuriem 71
darbiniekam deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā; vidējais algas līmenis iepriekšējā pārskata gadā ir augstāks par valstī noteikto minimālo
darba algu un sastāda EUR 668,06.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 3.4.punktu – nodokļa
atvieglojumus nepiešķir, ja:
a) gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas domē
nodokļa maksātājs sodīts par pārkāpumiem nodarbinātības jomā;
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b) nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir
pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par
nomāto pašvaldības īpašumu.
Saskaņā ar 2018.gada 17.janvāra Valsts darba inspekcijas sniegto atbildi SIA „ARIOLS”
laika posmā no 01.01.2017. līdz 31.12.2017. nav sodīta par pārkāpumiem nodarbinātības jomā.
SIA „ARIOLS” pašvaldības budžetam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus un ar lietu saistītos apstākļus, secināms, ka tiek izpildīti
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām piešķiršanas nosacījumi, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, Ludzas novada domes
saistošo noteikumu Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā”
2.1.4.3. apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt SIA „ARIOLS”, reģ. Nr. 40002013387, juridiskā adrese: Rūpniecības iela
14A, Ludza, Ludzas novads, 2018.gada nekustamā īpašuma nodokli par ēkām Rūpniecības ielā
16 (kadastra apzīmējums 68010030198001; 68010030198002 un 68010030199001) Ludzā,
Ludzas novadā, 90% apmērā.
2. Lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona
tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601).
4.
2018.gada 9.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākošo dokumentu reģistrācijas
Nr. 3.1.1.8/2018/85-S) saņemts SIA „LUDZAS MAIZNĪCA”, reģ. Nr. 46803000065, juridiskā
adrese: Dagdas iela 17, Ludza, Ludzas novads, 2018.gada 9.janvāra iesniegums Nr. 1 par
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām Dagdas ielā 17 (kadastra apzīmējums 68010030218001)
Ludzā, Ludzas novadā, atvieglojumu piemērošanu 2018.gadam.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.4.3.punktu – juridiskai
personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana un rūpniecība un kuru īpašumā ir ēkas, kuras tiek
lietotas rūpniecības vai ražošanas procesa nodrošināšanā un iepriekšējā taksācijas gadā
uzņēmumā pastāvīgi tika nodarbināti vairāk par 20 darbiniekiem, šo strādājošo deklarētā
dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas
līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu
– piešķir nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu 90% apmērā no kārtējam taksācijas
gadam aprēķinātās summas.
Iesniegumam pievienots:
1) SIA „LUDZAS MAIZNĪCA” reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lapas;
2) Valsts ieņēmumu dienesta 08.01.2018. izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto
nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) SIA „LUDZAS MAIZNĪCA” 09.01.2018. izziņa Nr. 1 par uzņēmumā nodarbināto vidējo
strādājošo darbinieku skaitu un vidējo darba algu iepriekšējā taksācijas gadā uz 1 lapas;
4) SIA „LUDZAS MAIZNĪCA” darbinieku saraksts (drukāts 08.01.2018.) par uzņēmumā
nodarbinātiem uz 3 lapām;
5) SIA „LUDZAS MAIZNĪCA” ēku īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti par īpašumu
Dagdas ielā 17 (kadastra Nr. 68010030218) Ludzā, Ludzas novadā - (reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 5948 no 07.05.2004.) kopija uz 1
lapas.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka SIA „LUDZAS MAIZNĪCA”
nav nodokļu (nodevu) parādu; strādājošo skaits iepriekšējā taksācijas gadā – 99 darbinieki, no
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kuriem 59 darbiniekiem deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā; vidējais algas līmenis iepriekšējā pārskata gadā ir augstāks par valstī
noteikto minimālo darba algu un sastāda EUR 455,83.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 3.4.punktu – nodokļa
atvieglojumus nepiešķir, ja:
a) gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas domē
nodokļa maksātājs sodīts par pārkāpumiem nodarbinātības jomā;
b) nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir pašvaldības
budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par nomāto pašvaldības
īpašumu.
Saskaņā ar 2018.gada 17.janvāra Valsts darba inspekcijas sniegto atbildi SIA „LUDZAS
MAIZNĪCA” laika posmā no 01.01.2017. līdz 31.12.2017. nav sodīta par pārkāpumiem
nodarbinātības jomā.
SIA „LUDZAS MAIZNĪCA” pašvaldības budžetam nav nekustamā īpašuma nodokļa
parāda.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus un ar lietu saistītos apstākļus, secināms, ka tiek izpildīti
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi, pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, Ludzas novada
domes saistošo noteikumu Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas
novadā” 2.1.4.3. apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt SIA „LUDZAS MAIZNĪCA”, reģ. Nr. 46803000065, juridiskā adrese
Dagdas iela 17, Ludza, Ludzas novads, 2018.gada nekustamā īpašuma nodokli par ēkām Dagdas
ielā 17 (kadastra apzīmējums 68010030218001) Ludzā, Ludzas novadā, 90% apmērā.
2. Lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona
tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601).

9.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu 2018.gadam
Ziņo: E.Mekšs
1.
2018.gada 5.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākušo dokumentu reģistrācijas
Nr. 3.1.1.8/2018/49-S) saņemts lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darbarīku kopīgas
lietošanas kooperatīvās sabiedrības „RASA”, reģ. Nr. 46803002193, juridiskā adrese:
„Valgums”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, 2018.gada 5.janvāra iesniegums par nekustamā
īpašuma nodokļa par zemi: „Valgums” (kadastra Nr. 68860010296) Pildas pagastā, Ludzas
novadā, „Rītarasas” (kadastra Nr. 68860010318) Pildas pagastā, Ludzas novadā un „Noma”
(kadastra apzīmējums 68860010298, 68860010300, 68860010303, 68860010304, 68860010464,
68860010465, 68860010535, 68860020044, 68860020204 un 68860020218) Pildas pagastā,
Ludzas novadā, atvieglojumu piemērošanu 2018.gadam.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.5.apakšpunktu kooperatīvai
sabiedrībai, kuras pamatdarbības veids ir lauksaimniecība, un kura pastāvīgi nodarbina vismaz 3
(trīs) darbiniekus, ja šo darbinieku deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības
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administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis kooperatīvā sabiedrībā iepriekšējā pārskata
gadā 6 (sešos) mēnešos nav zemāks par 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas – piešķir
nodokļa atvieglojumu 50% apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma
nodokļa summas par zemi, kas tiek izmantota lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai.
Iesniegumam pievienots:
1) kooperatīvās sabiedrības „RASA” reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lapas;
2) Valsts ieņēmumu dienesta 05.01.2018. izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto
nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) kooperatīvās sabiedrības „RASA” izziņa par kooperatīvā sabiedrībā nodarbinātiem
darbiniekiem uz 1 lapas;
4) kooperatīvās sabiedrības „RASA” 05.01.2018. izziņa par uzņēmumā nodarbināto vidējo
strādājošo darbinieku skaitu un vidējo darba algu iepriekšējā taksācijas gadā uz 1 lapas;
5) kooperatīvās sabiedrības „RASA” zemes īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti:
„Valgums”, Pildas pagastā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68860010296) - Pildas pagasta
zemesgrāmatas (turpmāk ZG) nodalījums Nr. 1000 0049 9724 no 27.12.2011. kopija uz 1
lapas; „Rītarasas”, Pildas pagastā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68860010318) - ZG
nodalījums Nr. 1000 0004 2389 no 29.12.2011. kopija uz 1 lapas; 20.04.2009. lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. 22 kopija uz 2 lapām.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka kooperatīvai sabiedrībai
„RASA” nav nodokļu (nodevu) parādu; strādājošo skaits iepriekšējā taksācijas gadā – 9
darbinieki, visiem darbiniekiem deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā; vidējais algas līmenis iepriekšējā pārskata gadā 6 (sešos) mēnešos nav
zemāks par 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas un sastāda EUR 290,22.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 3.4.punktu – nodokļa
atvieglojumus nepiešķir, ja:
a) gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas domē
nodokļa maksātājs sodīts par pārkāpumiem nodarbinātības jomā;
b) nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir
pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par
nomāto pašvaldības īpašumu.
Saskaņā ar 2018.gada 17.janvāra Valsts darba inspekcijas sniegto atbildi kooperatīvā
sabiedrība „RASA” laika posmā no 01.01.2017. līdz 31.12.2017. nav sodīta par pārkāpumiem
nodarbinātības jomā.
Kooperatīvai sabiedrībai „RASA” pašvaldības budžetam nav nekustamā īpašuma nodokļa
un nomas maksas par zemi parāda.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus un ar lietu saistītos apstākļus, secināms, ka tiek izpildīti
nekustamā īpašuma nodokļa par zemi piešķiršanas nosacījumi, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, Ludzas novada domes
2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.5.apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darbarīku kopīgas lietošanas
kooperatīvai sabiedrībai „RASA”, reģ. Nr. 46803002193, juridiskā adrese: „Valgums”, Pilda,
Pildas pagasts, Ludzas novads, nekustamā īpašuma nodokli par zemi 2018.gadam, kas tiek
izmantota lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai: „Valgums” (kadastra Nr. 68860010296)
Pildas pagastā, Ludzas novadā, „Rītarasas” (kadastra Nr. 68860010318) Pildas pagastā, Ludzas
novadā un „Noma” (kadastra apzīmējums 68860010298, 68860010300, 68860010303,
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68860010304, 68860010464, 68860010465, 68860010535, 68860020044, 68860020204 un
68860020218) Pildas pagastā, Ludzas novadā, 50% apmērā.
2. Lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona
tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601).
2.
2018.gada 11.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākušo dokumentu reģistrācijas
Nr. 3.1.1.8/2018/114-S) saņemts kooperatīvās sabiedrības „SŪNUPĻAVA”, reģ.
Nr. 46803002371, juridiskā adrese: Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, 2018.gada
10.janvāra iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi: „Sūnupļava” (kadastra
apzīmējums 68920050226, 68920050227, 68920050228, 68920050314, 68920080117,
68920080118, 68920080119, 68920080120, 68920080121 un 68920080307) Rundēnu pagastā,
Ludzas novadā, atvieglojumu piemērošanu 2018.gadam.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.5.apakšpunktu kooperatīvai
sabiedrībai, kuras pamatdarbības veids ir lauksaimniecība, un kura pastāvīgi nodarbina vismaz 3
(trīs) darbiniekus, ja šo darbinieku deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis kooperatīvā sabiedrībā iepriekšējā pārskata
gadā 6 (sešos) mēnešos nav zemāks par 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas – piešķir
nodokļa atvieglojumu 50% apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma
nodokļa summas par zemi, kas tiek izmantota lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai.
Iesniegumam pievienots:
1) kooperatīvās sabiedrības „SŪNUPĻAVA” reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lapas;
2) Valsts ieņēmumu dienesta 08.01.2018. izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto
nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) kooperatīvās sabiedrības „SŪNUPĻAVA” 10.01.2018. izziņa par kooperatīvā sabiedrībā
nodarbinātiem darbiniekiem uz 1 lapas;
4) kooperatīvās sabiedrības „SŪNUPĻAVA” 10.01.2018. izziņa par nodarbināto vidējo
darba algu iepriekšējā taksācijas gadā uz 1 lapas;
5) kooperatīvās sabiedrības „SŪNUPĻAVA” zemes īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti:
11.03.2009. zemes nomas līguma Nr. 05/2009 kopija uz 4 lapām.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka kooperatīvai sabiedrībai
„SŪNUPĻAVA” nav nodokļu (nodevu) parādu; strādājošo skaits iepriekšējā taksācijas gadā – 5
darbinieki, visiem darbiniekiem deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā; vidējais algas līmenis iepriekšējā pārskata gadā 6 (sešos) mēnešos nav
zemāks par 50% no valstī noteiktās minimālas darba algas un sastāda EUR 320,88.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 3.4.punktu – nodokļa
atvieglojumus nepiešķir, ja:
a) gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas domē
nodokļa maksātājs sodīts par pārkāpumiem nodarbinātības jomā;
b) nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir
pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par
nomāto pašvaldības īpašumu.
Saskaņā ar 201.gada 17.janvāra Valsts darba inspekcijas sniegto atbildi kooperatīvā
sabiedrība „SŪNUPĻAVA” laika posmā no 01.01.2017. līdz 31.12.2017. nav sodīta par
pārkāpumiem nodarbinātības jomā.
Kooperatīvai sabiedrībai „SŪNUPĻAVA” pašvaldības budžetam nav nekustamā īpašuma
nodokļa un nomas maksas par zemi parāda.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus un ar lietu saistītos apstākļus, secināms, ka tiek izpildīti
nekustamā īpašuma nodokļa par zemi piešķiršanas nosacījumi, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, Ludzas novada domes
2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
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atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.5.apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt kooperatīvai sabiedrībai „SŪNUPĻAVA”, reģ. Nr. 46803002371, juridiskā
adrese: Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, 2018.gada nekustamā īpašuma nodokli par
zemi, kas tiek izmantota lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai: „Sūnupļava” (kadastra
apzīmējums 68920050226; 68920050227; 68920050228; 68920050314; 68920080117;
68920080118; 68920080119; 68920080120; 68920080121 un 68920080307) Rundēnu pagastā,
Ludzas novadā, 50% apmērā.
2. Lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona
tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601).

10.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apkures un apsaimniekošanas
izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2018.gada 16.janvāra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/14 „Par brīvo dzīvokļu apgaismošanas,
apkures un apsaimniekošanas izdevumu apmaksu” (pašvaldībā saņemts 18.01.2087. reģistrēts ar
Nr.3.1.1.6 /2018/191-S) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
2017.gada decembra mēnesī aprēķināto summu EUR 494,12 apmērā t.sk. EUR 5,11 par
apgaismošanu, EUR 295,36 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksu un EUR 193,65 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apkures un
apsaimniekošanas izdevumu apmaksu par 2017.gada decembra mēnesi EUR 494,12 (četri simti
deviņdesmit četri euro 12 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apkures un apsaimniekošanas izdevumu apmaksu par 2017.gada decembra mēnesi EUR 494,12
(četri simti deviņdesmit četri euro 12 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.

35

11.§
Par 05.01.2015. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma
Nr. P-01/2015 pagarināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 29.decembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma A. S. iesniegumu, kurā lūgts
pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. P-01/2015 par dispečera ēkas nomu, kura atrodas
pēc adreses “Darbnīcas”, Istras pagasts, Ludzas novads no 01.01.2018. līdz 31.12.2018..
Pamatojoties uz 2014.gada 30.decembra Ludzas novada domes lēmumu “Par
nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.23, 14.§), starp Ludzas novada pašvaldību un Andreju
Sovānu 2015.gada 5.janvārī tika noslēgts telpu nomas līgums Nr. P-01/2015 par pašvaldībai
piederošās dispečera punkta ēkas nomu, kura atrodas pēc adreses “Darbnīcas”, Istras pagasts,
Ludzas novads. Telpu nomas maksa tika noteikta - EUR 0,14 par 1 m2, neieskaitot PVN mēnesī.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2015.gada 5.janvāra nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.P-01/2015 līdz
2018.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par
nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. P-01/2015 pagarinājumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
12.§
Par telpu iznomāšanu SIA “Compensa services” Raiņa ielā 16A, Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz 2017.gada 28.decembra SIA “Compensa services” reģistrācijas numurs
40103534334 iesniegumu par telpu nomu Ludzas klientu nodaļas biroja darbībai.
Pamatojoties uz 08.07.2010. MK noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, noma maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” un likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.b punktu un
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA “Compensa services” reģistrācijas numurs 40103534334 nedzīvojamās
telpas Raiņa ielā 16A, Ludzā, Ludzas novadā - 19,75 m2 kopplatībā, atbilstoši inventarizācijas
plānam Nr.10 15,50 m2 platībā un piesaistītās koplietošanas telpas 4,25 m2 platībā.
2. Noteikt nomas maksu EUR 1,68 (viens euro 68 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī
un PVN (saskaņā ar aprēķinu lēmuma 1.pielikumā).
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3. Noslēgt nomas līgumu ar SIA “Compensa services” reģistrācijas numurs
40103534334.
4. Noteikt nomas termiņu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.
5. Uzdot Ludzas novada domes juridiskajai nodaļai sagatavot telpu nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
13.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājām
Ziņo: E.Mekšs
1.
2017.gada 20.septembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Liepājas
ielā 17A, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. ar
Nr.3.1.1.8.1106) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, Liepājas ielā 17A,
gājēju celiņa renovācijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts mājas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma renovācijai vai
atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai izskatot dzīvojamās mājas Liepājas ielā 17A,
Ludzā pieteikumu un konstatēja, ka pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir
atbalstāms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo
noteikumu Nr.19 18.punktā noteiktie dokumenti.
2018.gada 9.janvārī komisijas sēdē izskatot gājēju celiņa ierīkošanas darbu tāmi Liepājas
ielā 17A, Ludzā par kopējo summu EUR 1713,55, saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1.punktu, iesaka piešķirt līdzfinansējumu 80% no
kopējās tāmes, t. i. EUR 1370,84 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 16.1.punktu,
un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 17A, Ludzā, gājēju celiņa renovācijai Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % apmērā no darbu tāmes t.i. EUR 1370,84 (viens
tūkstotis trīs simti septiņdesmit euro 84 centu) apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.
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.
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2.
2018.gada 3.janvārī Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Raiņa ielā 32,
Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. ar Nr.3.1.1.6/2018/31S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, Raiņa ielā 32 energoefektivitātes
veikšanai (starp paneļu šuvju hermetizācijai un nostiprināšanai).
Saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 11.3.punktu, kas nosaka, ārējo sienu un jumtu
siltināšana, koplietošanas telpu, ārdurvju, logu bloku nomaiņa, norobežojošo konstrukciju
(pagraba un bēniņu vai mājas pēdējā stāva griestu) pārseguma siltināšana, karstā ūdens un
apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas ierīkošana vai atjaunošana, pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu 15.2.2.apakšpunktā noteiktā apjomā, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība ir
no 3001 m² līdz 4000 m² ne vairāk kā EUR 12 000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, konstatēja, ka pieteikumā
sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam pievienoti Ludzas
novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punktā noteiktie
dokumenti.
2018.gada 9.janvārī komisijas sēdē izskatot veicamo darbu izmaksas starpsienu šuvju
hermetizācijai un nostiprināšanai dzīvojamai mājai Raiņa ielā 32, Ludzā par kopējo summu
EUR 3245,74 no izpildīto darbu Akta un saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes
saistošo noteikumu Nr. 19 15.2.2. apakšpunktu, komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu 50%
no izpildīto darbu Akta Nr. 356 kopējās summas, t. i. EUR 1622,87 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 15.2.2.
apakšpunktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Raiņa ielā 32, Ludzā energoefektivitātes veikšanai
starpsienu šuvju hermetizācijai un nostiprināšanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 1622,87 (viens tūkstotis seši simti divdesmit divi euro un 87 centu) apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
2018.gada 3.janvārī Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Raiņa ielā 53,
Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. ar Nr.3.1.1.6/2018/32S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, Raiņa ielā 53 energoefektivitātes
veikšanai (starp paneļu šuvju hermetizācijai un nostiprināšanai).
Saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
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dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
un dzīvojamo māju renovācijai” 11.3.punktu, kas nosaka, ārējo sienu un jumtu siltināšana,
koplietošanas telpu, ārdurvju, logu bloku nomaiņa, norobežojošo konstrukciju (pagraba un
bēniņu vai mājas pēdējā stāva griestu) pārseguma siltināšana, karstā ūdens un apkures sistēmas
cauruļvadu izolācijas ierīkošana vai atjaunošana, pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
15.2.1.apakšpunktā noteiktā apjomā, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība ir līdz 3000 m² ne
vairāk kā EUR 10 000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, konstatēja, ka pieteikumā
sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam pievienoti Ludzas
novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punktā noteiktie
dokumenti.
2018.gada 5.janvārī komisijas sēdē izskatot veicamo darbu izmaksas starpsienu šuvju
hermetizācijai un nostiprināšanai dzīvojamai mājai Raiņa ielā 53, Ludzā par kopējo summu
EUR 3423,60 no izpildīto darbu Akta un saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes
saistošo noteikumu Nr. 19 15.2.1.apakšpunktu, komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu 50%
no izpildīto darbu Akta Nr. 403 kopējās summas, t. i. EUR 1711,80 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 15.2.1.
apakšpunktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Raiņa ielā 53, Ludzā energoefektivitātes veikšanai
starpsienu šuvju hermetizācijai un nostiprināšanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 1711,80 (viens tūkstotis septiņi simti vienpadsmit euro un 80 centu) apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
2017.gada 15.decembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas 18.novembra ielā 16, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”,
reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/1326) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas
Ludzā, 18.novembra ielā 16 tehniskā projekta izstrādei un darbu veikšanai avārijas situācijas
novēršanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 17.2.punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu tehniskā
projekta izstrādei 50% , bet ne vairāk kā EUR 1400,00 un 17.3.punkts nosaka, ka pašvaldība
piešķir līdzfinansējumu mājas renovācijai, ja mājas vai tās daļas tehniskais stāvoklis
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai vai ja ir
jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, tiek piešķirts
dzīvojamās mājas renovācijas darbiem – 50% bet ne vairāk kā EUR 6000,00.
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Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai konstatēja, ka pieteikumā
sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam tika pievienoti Ludzas
novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 ”Par Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo
māju renovācijai” 18.punktā noteiktie dokumenti.
2018.gada 9.janvārī komisijas sēdē izskatīja 01.09.2017. noslēgtā līguma Nr. 103-P/17
tehniskā projekta izstrādes
darbu nodošanas –pieņemšanas aktu daudzdzīvokļu mājā
18.novembra ielā 16, Ludzā par kopējo summu EUR 1452,00. Saskaņā ar 2011.gada 25.augusta
Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 ”Par Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo
māju renovācijai” 17.2.punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu 50 % apmērā, tas ir EUR
726,00 apmērā. Izskatot darbu tāmi par kopējo summu EUR 14678,00 apmērā dzīvojamās mājas
18.novembra ielā 16, Ludzā pamatu pastiprināšana un plaisu stiegrošanu, saskaņā ar saistošo
noteikumu 17.3.punktu, komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu EUR 6000,00 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 17.2. un
17.3.punktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 16, Ludzā pamatu pastiprināšanai un
plaisu stiegrošanai tehnikā projekta izstrādei Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 726,00 (septiņi simti divdesmit seši euro un 00 centu) apmērā.
2. Piešķirt dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 16, Ludzā avārijas situācijas novēršanai
(pamatu pastiprināšanai un plaisu stiegrošanai) Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro un 00 centu) apmērā
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā informēt pārvaldnieku, nosūtot SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes
lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
2017.gada 15.decembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas 18.novembra ielā 27, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”,
reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/1327) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas
Ludzā, 18.novembra ielā 27 tehniskā projekta izstrādei un darbu veikšanai avārijas situācijas
novēršanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 17.2.punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu tehniskā
projekta izstrādei 50% , bet ne vairāk kā EUR 1400,00 un 17.3.punkts nosaka, ka pašvaldība
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piešķir līdzfinansējumu mājas renovācijai, ja mājas vai tās daļas tehniskais stāvoklis
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai vai ja ir
jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, tiek piešķirts
dzīvojamās mājas renovācijas darbiem – 50% bet ne vairāk kā EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai konstatēja, ka pieteikumā
sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam tika pievienoti Ludzas
novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 ”Par Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo
māju renovācijai” 18.punktā noteiktie dokumenti.
2018.gada 5.janvārī komisijas sēdē izskatīja 01.09.2017. noslēgtā līguma Nr. 103-P/17
tehniskā projekta izstrādes
darbu nodošanas –pieņemšanas aktu daudzdzīvokļu mājā
18.novembra ielā 27, Ludzā par kopējo summu EUR 1694,00. Saskaņā ar 2011.gada 25.augusta
Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 ”Par Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo
māju renovācijai” 17.2.punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu 50 % apmērā, tas ir EUR
847,00 apmērā. Izskatot darbu tāmi par kopējo summu EUR 56079,76 apmērā dzīvojamās mājas
18.novembra ielā 27, Ludzā pamatu pastiprināšana un plaisu stiegrošanu, saskaņā ar saistošiem
noteikumiem 17.3.punktu, komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu EUR 6000,00 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 17.2.
un17.3.punktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 27, Ludzā tehnikā projekta izstrādei
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 847,00 (astoņi simti četrdesmit septiņi euro un
00 centu) apmērā.
2. Piešķirt dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 27, Ludzā avārijas situācijas novēršanai
(pamatu pastiprināšanai un plaisu stiegrošanai) Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro un 00 centu) apmērā
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā informēt pārvaldnieku, nosūtot SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes
lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
2017.gada 28.decembra Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Skolas ielā
21, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ.
07.06.2016. ar Nr.3.1.1.8.1/560) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā,
Skolas ielā 21, auto transporta stāvvietas ierīkošanai un piebraucamā ceļa renovācijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
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māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts mājas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma renovācijai vai
atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00, bet 16.2.punkts
nosaka, ka līdzfinansējums automašīnu stāvlaukumu ierīkošanai vai renovācijai tiek piešķirts –
50% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai konstatēja, ka pieteikumā
sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam pievienoti Ludzas
novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19 18.punktā noteiktie
dokumenti.
2018.gada 9.janvāra komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi auto transporta stāvvietas
ierīkošanai Skolas ielā 21, Ludzā par kopējo summu EUR 4839,72 un saskaņā ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.2.punktu komisija
iesaka piešķirt līdzfinansējumu 50%, tas ir EUR 2419,86 apmērā un izskatot piebraucamā ceļa
ierīkošanas darbu tāmi Skolas ielā 21, Ludzā par kopējo summu EUR 12453,45, saskaņā ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1.punktu piešķirt
līdzfinansējumu EUR 9962,76 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 16.1 un
16.2.punktiem, un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Skolas ielā 21, Ludzā automašīnu stāvlaukuma ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 2419,86 (divi tūkstoši četri simti deviņpadsmit
un 86 centu) apmērā.
2. Piešķirt dzīvojamās mājas Skolas ielā 21, Ludzā piebraucamo ceļa ierīkošanai Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 9962,76 (deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi
euro 76 centu) apmērā.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
7.
2018.gada 8.janvārī Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Raiņa ielā 34,
Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģistrēts ar
Nr.3.1.1.6/2018/59-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, Raiņa ielā 34
ugunsgrēka seku likvidācijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 17.4.punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu ārkārtas
situācijas novēršanai dome var pieņemt atsevišķu lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā
apjomu.
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2018.gada 9.janvāra komisijas sēdē pamatojoties uz 2017.gada 31.decembra VUGD LRB
Ludzas daļas vada komandiera Aktu par ugunsgrēku Nr.17-42962 daudzdzīvokļu mājā Raiņa ielā
34, Ludzā, Ludzas novads 2017.gada 30.decembrī sakarā ar ugunsgrēku, kura rezultātā izdega
(pašvaldības) dzīvoklis Nr.35, tika bojāta apkures sistēma, bojāta ēkas fasāde, kāpņu telpa.
Izskatīja darbu tāmi ugunsgrēka seku likvidācijai Raiņa ielā 34, Ludzā par kopējo summu
EUR 4354,31 un saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu
Nr.19 17.4.punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu 100% apmērā, tas ir EUR 4354,31
apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, Saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada
domes saistošiem noteikumiem Nr.19 ”Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu
un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 7.punkta
17.4.apakšpunktu ārkārtas situācijas novēršanai dome var pieņemt atsevišķu lēmumu par
līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apjomu un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā 34, Ludzā, pašvaldības līdzfinansējumu
100% ugunsgrēka seku likvidācijai EUR 4354,31 apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
14.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi M. M., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta
(adrese), 11.01.2018. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldības būvvaldē saņemti 2018.gada 11.janvārī un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2018/6-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā M.M. piederošā nekustamā īpašuma Stacijas
ielā 75, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1178,08 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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8.punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām fiziskām
personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai, bet ne
vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka M.M. 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., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldības būvvalde atbalsta Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentei 50% apmērā ēkas Stacijas ielā 75, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 2018.gada 15.janvāra atzinumu
Nr.3.5.3./2018/4-N), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt M.M., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese) Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu 400,00 EUR apmērā M. M. piederošā nekustamā īpašuma Stacijas
ielā 75, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai M.M. 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 M.M. par to informē SIA “Ludzas apsaimniekotājs”, kas
nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar
M.M. 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
M.M. Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
-

15.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Suprātka” iesniegumu, kas pašvaldībā
saņemts 19.01.2018. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2018/200-S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu pasākuma “Nu cereibom mēs odom sovu myužu” organizēšanai EUR 150.00
apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 24.februārī Isnaudas Tautas namā. Pasākuma ietvaros tiks
atklāta fotogrāfiju izstāde “Latgalīši ceļā iz valsts simtgadi”.
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
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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 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija Kušča),Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Suprātka” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā
pasākuma “Nu cereibom mēs odom sovu myužu” organizēšanai.
2. Biedrībai “Suprātka” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas novada
pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un aktu
par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas krievu biedrības “Nasliedije” iesniegumu,
kas pašvaldībā saņemts 23.01.2018. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/235-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu koncerta “Dziesmas no kinofilmām” organizēšanai EUR 80.00
apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 18.februārī Ludzas Tautas namā.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
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 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija Kušča),Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 80.00
apmērā koncerta “Dziesmas no kinofilmām” organizēšanai.
2. Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” 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.
16.§
Informatīvais ziņojums par Ludzas novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi
Ziņo: E.Mekšs
Par Ludzas novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi
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Pamatbudžeta ieņēmumu precizētā prognoze izpildīta par 102.8 %.
Papildus gūti ieņēmumi:
1) no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 146.2 tūkstoši EUR,
2) no nekustamā īpašuma nodokļa 36.6 tūkstoši EUR,
3) no īpašumu pārdošanas 3.5 tūkstoši EUR,
4) no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 38.6 tūkstoši EUR.
No kopējiem ieņēmumiem 17.3 miljoniem EUR, nodokļu un nenodokļu ieņēmumi ir
6.2 miljoni EUR, saņemtie maksājumi 11.1 miljons EUR.
Pamatbudžeta izdevumi sastāda 16.3 miljonus EUR, jeb apgūti par 92.5 %, t.sk. atlīdzībai
– 7.4 miljoni EUR,
-

precēm un pakalpojumiem 3.2 miljoni EUR,

-

% un aizdevumu apkalpošanas maksai 33.4 tūkstoši EUR,

-

dotācijām 186 tūkstoši EUR,

-

kapitāliem izdevumiem 3.8 miljoni EUR, ekonomija 427.6 tūkstoši EUR, galvenokārt
iesākto projektu neapgūtie līdzekļi,

-

sociāliem pabalstiem 871 tūkstoši EUR, ekonomija 72.7 tūkstoši EUR, no tiem no
pašvaldības līdzekļiem 52 tūkstoši EUR,

-

tekošo izdevumu transfertiem 211.5 tūkstoši EUR, t.sk. par pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem par izglītības pakalpojumiem 208.3 tūkstoši EUR,

-

kapitālo izdevumu transfertiem 577 tūkstoši EUR, ekonomija 242 tūkstoši EUR –
neapgūtie projektu līdzekļi.
Speciālais budžets

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai no autoceļu fonda izlietoti 442.4 tūkstoši EUR,
kapitālajiem izdevumiem 35.6 tūkstoši EUR. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2018. 101.6 tūkstoši EUR.
Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa izlietoti 23.9 tūkstoši EUR pavasara un rudens
sakopšanas talkām. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2018. - 4.7 tūkstoši. EUR.
Ieņēmumi no zvejas tiesību nomas un licencēm atlikums uz 01.01.2018. - 6.7 tūkstoši
EUR.
Ziedojumi saņemti 6.9 tūkstoši EUR, izlietoti 6.1 tūkstoši EUR, neizlietoto ziedojumu
atlikums uz gada beigām 4.4 tūkstoši EUR.
Uzklausot sniegto informāciju par Ludzas novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi,
Ludzas novada domes deputāti vienojas:
Sniegto informāciju par Ludzas novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi pieņemt
zināšanai.
17.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.1
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs; A.Ņukša
A.Ņukša sniedz ziņojumu par Ludzas novada pašvaldības budžeta projektu
2018.gadam un budžeta ietekmes faktoriem, informācija pielikumā.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 46.pantu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu
2018.gadam”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.1 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2018.gadam”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.1 „Par
Ludzas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
18.§
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2018.gadā par Ludzas novada pašvaldības
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar 1.pielikumu.
19.§
Par Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmu 2018. gadam
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmu 2018.gadam:
Ludzas novada pašvaldības autoceļu programma 2018. gadam
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1
Rādītāju nosaukumi
I IEŅĒMUMI - kopā
Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai atlikums uz 01.01.2018.
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
Mērķdotācija autoceļu uzturēšanai
II IZDEVUMI - kopā
04.51001-S Autotransports- Ludza
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
04.51002-S Autotransports- Briģi
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
04.51003-S Autotransports- Cirma

2
Budžeta
kategoriju
kodi

3
Apstiprināts
2018. gadam

EUR
651491
101572
18.0.0.0.
549919
18.6.0.0.
549919
18.6.2.0. 549919
18.6.2.7. 549919

2000
2200
2300
5000
5200

651491
391790
293852
290802
3050

1000
1100
1200

97938
97938
24918
1182
952
230

2000
2200
2300

23736
22634
1102
25841

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
Atlīdzība
Atalgojums

1000
1100
1200

628
506
122

2000
2200
2300

25213
22033
3180

1000
1100

28249
859
692

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

1200
2000
2200
2300

167
27390
24063
3327
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04.51005-S Autotransports- Istra
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
04.51006-S Autotransports- Nirza
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
04.51007-S Autotransports- Ņukši
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
04.51008-S Autotransports-Pilda
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
04.51009-S Autotransports-Pureņi
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
04.51010-S Autotransports-Rundēni
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi

1000
1100

39277
7747
6243

1200

1504

2000
2200
2300

31530
26396
5134

1000
1100

28202
633
510

1200

123

2000
2200
2300

27569
25880
1689

1000
1100

29898
331
266

1200

65

2000
2200
2300

29567
25951
3616

1000
1100

40567
6885
5548

1200

1337

2000
2200
2300

33682
27856
5826

2000
2200
2300

23286
23286
20547
2739
19463

1000
1100
1200

466
375
91

2000

18997
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Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

2200
2300

16353
2644

20.§
Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa
izlietošanas programmu 3 gadiem
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un Ministru
kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu pašvaldības autoceļu un ielu
finansēšanai paredzēto mērķdotāciju - izlieto atbilstoši pašvaldības apstiprinātajai vidējā termiņa
programmai (trijiem gadiem).
Ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās
mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu (3 gadiem):
1
Rādītāju nosaukumi
I IEŅĒMUMI - kopā
Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai
atlikums uz 01.01.2018.
Valsts budžeta transferti
Mērķdotācija autoceļu uzturēšanai
II IZDEVUMI - kopā
04.51001-S Autotransports- Ludza
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
04.51002-S Autotransports- Briģi
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

2
Budžeta
kategoriju
kodi

3

4

5

2018. gads

2019. gads

2020. gads

EUR

EUR

EUR

651491
101572

549919
0,00

549919
0,00

18.0.0.0.
549919
18.6.2.7. 549919
651491
391790
2000
293852
2200
290802
2300
3050

549919
549919
549919
290218
232050
189230
3050

549919
549919
549919
290218
232050
189230
3050

5000
5200
1000
1100
1200

97938
97938
24918
1182
952
230

97938
97938
24918
1182
952
230

97938
97938
24918
1182
952
230

2000

23736

23736

23736

22634

22634

22634

2200
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Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
04.51003-S AutotransportsCirma
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 AutotransportsIsnauda
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
04.51005-S Autotransports- Istra
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
04.51006-S Autotransports- Nirza
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

2300

1102

1102

1102

25841

25841

25841

1000
1100
1200

628
506
122

628
506
122

628
506
122

2000

25213

25213

25213

22033
3180

22033
3180

22033
3180

28249

28249

28249

1000
1100
1200

859
692
167

859
692
167

859
692
167

2000

27390

27390

27390

2200
2300

24063
3327

24063
3327

24063
3327

1000
1100
1200

39277
7747
6243
1504

39277
7747
6243
1504

39277
7747
6243
1504

2000

31530

31530

31530

2200
2300

26396
5134

26396
5134

26396
5134

1000
1100
1200

28202
633
510
123

28202
633
510
123

28202
633
510
123

2000

27569

27569

27569

25880
1689

25880
1689

25880
1689

2200
2300

2200
2300
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04.51007-S Autotransports- Ņukši
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi

1000
1100
1200

29898
331
266
65

29898
331
266
65

29898
331
266
65

2000

29567

29567

29567

2200
2300

25951
3616

25951
3616

25951
3616

1000
1100
1200

40567
6885
5548
1337

40567
6885
5548
1337

40567
6885
5548
1337

2000

33682

33682

33682

Pakalpojumi
2200
Krājumi, materiāli, energoresursi,
2300
preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
04.51009-S Autotransports-Pureņi
Preces un pakalpojumi
2000

27856
5826

27856
5826

27856
5826

23286
23286

23286
23286

23286
23286

Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
04.51010-S AutotransportsRundēni
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi

20547
2739

20547
2739

20547
2739

19463

19463

19463

1000
1100
1200

466
375
91

466
375
91

466
375
91

2000

18997

18997

18997

16353
2644

16353
2644

16353
2644

Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
04.51008-S Autotransports-Pilda
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

2200
2300

2200
2300

21.§
Par uzturēšanas izdevumu normatīvu Ludzas novada
sociālās aprūpes iestādēs
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.panta ceturto un
piekto daļu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.275
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„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā
pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt uzturēšanas izdevumu normatīvu Ludzas novada sociālās aprūpes centrā
„Ludza” 2018.gadā mēnesī vienam iemītniekam EUR 580.72, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Tiem iemītniekiem, kuri paši vai kuru apgādnieki pilnā apmērā veic maksu par
iemītnieka uzturēšanu, un pirms ievietošanas iestādē personas bija deklarētas Ludzas novadā,
2.punktā noteiktajai maksai piemērot atlaidi 15% apmērā.
22.§
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sociālās aprūpes
sniegtajiem pakalpojumiem
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2018.gadā par viena iemītnieka uzturēšanos
sociālās aprūpes iestādē „Ludzas novada sociālās aprūpes centrs „Ludza”” EUR 422.35 mēnesī,
saskaņā ar 1.pielikumu.
23.§
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2018.gadā Ludzas novada pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību sniegtajiem pakalpojumiem:
1.1. par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem vienai
bibliotēkai EUR 472.56 gadā, saskaņā ar 1.pielikumu;
1.2. par Ludzas novada būvvaldes sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar 2.pielikumu;
1.3. par Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sniegtajiem
pakalpojumiem mācību un metodiskajā darbā, saskaņā ar 3.pielikumu;
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1.4. par Ludzas novada sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem skolēnu sporta
sacensību organizēšanai, saskaņā ar 4.pielikumu;
1.5. par atskurbšanas telpā ievietoto personu uzturēšanās izdevumiem, saskaņā ar
5.pielikumu.
24.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecībai
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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut ņemt
2018.gadā Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmumu Ludzas pilsētas
ģimnāzijas peldbaseina būvniecībai 1 987 317 EUR apmērā, t.sk. 76 565 EUR apmērā ar
Valsts kases noteikto procentu likmi uz 5 gadiem un 1 910 752 EUR apmērā ar Valsts kases
noteikto procentu likmi uz 30 gadiem.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.
Aizņēmuma pamatsummas 76 565 EUR apmērā atmaksu uzsākt 2019.gada martā un
atmaksāt līdz 2023.gada martam, saskaņā ar 1.pielikumu, un aizņēmuma pamatsummas
1 910 752 EUR apmērā atmaksu uzsākt 2020.gada martā un atmaksāt līdz 2048.gada martam,
saskaņā ar 2.pielikumu.”
25.§
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 27.jūlijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzā” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”
(protokols Nr.12, 29.§), saskaņā ar kuru tika nolemts uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” sagatavot un iesniegt projektu „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” SAM 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” aktivitātes
ietvaros. Nolemts nodrošināt Ludzas novada domes ieguldījumu projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” attiecināmo izmaksu segšanai 760 179 EUR apmērā, ņemot
aizņēmumu Valsts kasē un saņemto finansējumu ieguldot sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā.
2017.gada
19.decembrī
sabiedrība
ar
ierobežotu
atbildību
“LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos par
Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.3.1.0/17/1/011 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanu. Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ietvaros. Projekta kopējās
izmaksas ir 3 275 712 EUR, no tām attiecināmās izmaksas - 2 707 200 EUR, neattiecināmās
izmaksas - 568 512 EUR (PVN nodoklis). No projekta attiecināmajām izmaksām (2 707 200
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EUR) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 1 947 021 EUR un Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējums - 760 179 EUR.
2017.gada
11.jūlijā
SIA
“LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”,
projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros, ir noslēgusi līgumu ar SIA
„Ekolat” par būvprojekta izstrādi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas
pilsētā” īstenošanai. Līguma summa ir 75 015 EUR un PVN 15 753,15 EUR, kas kopsummā
sastāda 90 768,15 EUR.
2017.gada 28.decembrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par ilgtermiņa
aizņēmumu ieguldījumam SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā” (protokols
Nr.22, 18.§), saskaņā ar kuru tika nolemts 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 760 179 EUR apmērā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai, t.sk. 75015 EUR apmērā
ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 5 gadiem un 685 164 EUR apmērā ar Valsts kases
noteikto procentu likmi uz 30 gadiem.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka “Pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības…ieguldīt savus līdzekļus
kapitālsabiedrībās”.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka “Pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas…organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;”, tā paša
likuma 15.panta ceturtā daļa nosaka “No katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes
uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ir Ludzas novada
pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Ludzas novada pašvaldībai.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmajai un otrajai daļai, kā arī
88.pantam, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” nodrošina
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus – ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves
atkritumu apsaimniekošana.
Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka “Sabiedrības pamatkapitālu var
palielināt esošajiem dalībniekiem vai uzņemtajiem jaunajiem dalībniekiem izdarot ieguldījumus
sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu”.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās
daļas 1.punkts nosaka “Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.”, tā paša
likuma 62.pants nosaka “Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz
dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas
noteikumi.”, 65.panta otrā daļa nosaka “Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem
kapitāla daļu turētāja pārstāvis.”, 14.panta pirmā daļā noteikts “Ja pašvaldības kapitāla daļu
turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem
pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk - kapitāla daļu turētāja pārstāvis).”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritorālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”,
(reģistrācijas Nr.42403015020) pamatkapitālā naudas līdzekļus 75 015 EUR (septiņdesmit pieci
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tūkstoši piecpadsmit eiro) apmērā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai.
2. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
pamatkapitālu par naudas līdzekļu ieguldījuma vērtību 75 015 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši
piecpadsmit eiro), pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, ar vienas daļas nominālvērtību
1 EUR (viens eiro).
3. Lēmuma 1.punktā noteikto ieguldījumu apmaksāt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas.
4. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai
un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.
5. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai pēc Ludzas novada domes sēdes protokola
parakstīšanas 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt šā lēmuma izrakstu sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
26.§
Par Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanu uz
personāla atvaļinājumu laiku
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, pamatojoties uz Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju iesniegumiem,
lai ģimenes pavadītu kopīgi brīvo laiku, racionāli un ekonomiski izmantotu iestāžu līdzekļus,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādes uz personāla atvaļinājumu laiku
2018.gada vasaras mēnešos pēc pievienotā grafika.
27.§
Par grozījumiem Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” nolikumā
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājas 08.01.2018.
iesniegumu Nr.1-6/3 „Par grozījumiem Ludzas pilsētas PII „Rūķītis” nolikumā”, pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis”
nolikumā (27.11.2014. protokols Nr.21, 12.§) – papildināt III nodaļas „Iestādē īstenojamās
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izglītības programmas” 10.punktu ar: speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem
ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611).
28.§
Par brīvpusdienu piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot sniegto ziņojumu par lēmuma projektu, sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot
par lēmuma projektu ar precizējumiem, lēmuma projekts papildināts ar 2.punktu.
1. Izskatot Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktores Dz.Dukštas 2018.gada 3.janvāra
iesniegumu, reģ. Nr. 3.1.1.6/2018/36-S, par ēdināšanas izdevumu segšanu no izglītības iestādes
budžeta audzēkņiem, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas Ludzas pilsētas ģimnāzijas audzēkņiem no 2018.gada 8.janvāra
līdz 2018.gada 31.maijam:
1.1.1. K. D., personas kods XXX;
1.1.2. A. K., personas kods XXX;
1.1.3. E. R., personas kods XXX.
1.2.
Finansējuma avots – Ludzas pilsētas ģimnāzijas budžets.
2. Izskatot Istras vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja V.Marudenoka 2018.gada
30.janvāra iesniegumu, reģ. Nr. 3.1.1.9/2018/18-IE, par ēdināšanas izdevumu segšanu no
izglītības iestādes budžeta skolēniem, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt brīvpusdienas Istras vidusskolas skolēniem no 2018.gada 8.janvāra līdz
2018.gada 31.maijam:
2.1.1. D. M., personas kods XXX;
2.1.2. A. M., personas kods XXX;
2.1.3. A. R., personas kods XXX;
2.1.4. R. S., personas kods XXX.
2.2. Finansējuma avots – Istras vidusskolas budžets.
29.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.11 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
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Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.2 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.2 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada
26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā””
rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadītājai S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.2 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā””, pieņemšanas, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 24.panta trešo daļu publicēt Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.
4. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu Nr.2 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”” pieejamību pagastu pārvalžu ēkās.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
30.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.3 „Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.12 „Par pašvaldības pabalstiem
Ludzas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.3 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības pabalstiem
Ludzas novadā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.3 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada
26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā”” rakstiskā
un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadītājai S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.3 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par
pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā””, pieņemšanas, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
24.panta trešo daļu publicēt Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.
4. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu Nr.3 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par
pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā”” pieejamību pagastu pārvalžu ēkās.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
31.§
Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
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Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lat Saprox”,
reģ. Nr. 42403025160, juridiskā adrese: Stacijas iela 30, Ludza, Ludzas novads, 2018.gada
3.janvāra iesniegumu (reģistrēts 03.01.2018. ar Nr.3.1.1.8/2018/18-S) par speciālās atļaujas
(licences) komercdarbībai zvejniecībā Zeiļu ezerā izsniegšanu. Iesniegumam ir pievienota
Uzņēmuma reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Zeiļu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij
piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot
(iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību,
kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (turpmāk –
atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz zvejas kuģa vai mazizmēra
kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai tirdzniecībai vai apstrādei,
izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe (turpmāk – pašvaldība), –
komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos (iekšējos ūdeņos).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents
iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo
noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus.
Savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā pašvaldība
mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu
par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci), norādot tajā konkrētos
ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā atbilstoši šo noteikumu
1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem, izņemot
šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs 14,23 euro.
Noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms
atļaujas (licences) saņemšanas un noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts nodevu par atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita
attiecīgās pašvaldības budžetā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro daļu,
08.09.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21., 23.punktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt SIA „Lat Saprox”, reģ.Nr. 42403025160, juridiskā adrese: Stacijas iela 30,
Ludza, Ludzas novads, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Zeiļu ezerā.
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2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu no
2018.gada 28.februāra līdz 2023.gada 27.februārim.
3. Noteikt SIA „Lat Saprox”, reģ.Nr. 42403025160, juridiskā adrese: Stacijas iela 30,
Ludza, Ludzas novads, samaksāt valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā
Zeiļu ezerā 14,23 (četrpadsmit euro un 23 centi) euro apmērā Ludzas novada pašvaldības budžetā
pirms šīs atļaujas (licences) saņemšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas rajona Ņukšu pagasta zemnieku
saimniecība „SILOVI” reģ. Nr. 46801004217, juridiskā adrese: Latgales iela 181A, Ludza,
Ludzas novads, 2018.gada 15.janvāra iesniegumu (reģistrēts 15.01.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/134S) par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Pildas ezerā izsniegšanu.
Iesniegumam ir pievienota Uzņēmuma reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas ezers ir publiskais ezers.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas ūdeņi
zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts
īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas
tiesības publiskajās upēs.
Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij
piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot
(iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību,
kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (turpmāk –
atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz zvejas kuģa vai mazizmēra
kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai tirdzniecībai vai apstrādei,
izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe (turpmāk – pašvaldība), –
komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos (iekšējos ūdeņos).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents
iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo
noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus.
Savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā pašvaldība
mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu
par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci), norādot tajā konkrētos
ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā atbilstoši šo noteikumu
1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem, izņemot
šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs 14,23 euro.
Noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms
atļaujas (licences) saņemšanas un noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts nodevu par atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita
attiecīgās pašvaldības budžetā.
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Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro daļu,
08.09.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21., 23.punktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt Ludzas rajona Ņukšu pagasta zemnieku saimniecība „SILOVI”, reģ.
Nr. 46801004217, juridiskā adrese: Latgales iela 181A, Ludza, Ludzas novads, speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā Pildas ezerā.
2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu no
2018.gada 28.februāra līdz 2023.gada 27.februārim.
3. Noteikt Ludzas rajona Ņukšu pagasta zemnieku saimniecība „SILOVI”, reģ.
Nr. 46801004217, juridiskā adrese: Latgales iela 181A, Ludza, Ludzas novads, samaksāt valsts
nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Pildas ezerā 14,23 (četrpadsmit euro un
23 centi) euro apmērā Ludzas novada pašvaldības budžetā pirms šīs atļaujas (licences)
saņemšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība
„PUSSALA M”, reģ. Nr. 52401015901, juridiskā adrese: Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas
novads, 2017.gada 12.decembra iesniegumu (reģistrēts 12.12.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/1787) par
speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Pildas ezerā izsniegšanu. Iesniegumam ir
pievienota Uzņēmuma reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas ezers ir publiskais ezers.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas ūdeņi
zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts
īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas
tiesības publiskajās upēs.
Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij
piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot
(iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību,
kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (turpmāk –
atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz zvejas kuģa vai mazizmēra
kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai tirdzniecībai vai apstrādei,
izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe (turpmāk – pašvaldība), –
komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos (iekšējos ūdeņos).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents
iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo
noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus.
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Savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā pašvaldība
mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu
par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci), norādot tajā konkrētos
ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā atbilstoši šo noteikumu
1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem, izņemot
šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs 14,23 euro.
Noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms
atļaujas (licences) saņemšanas un noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts nodevu par atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita
attiecīgās pašvaldības budžetā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro daļu,
08.09.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21., 23.punktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība „PUSSALA M”, reģ.
Nr. 52401015901, juridiskā adrese: Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā Pildas ezerā.
2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu no
2018.gada 28.februāra līdz 2023.gada 27.februārim.
3. Noteikt Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība „PUSSALA M”, reģ.
Nr. 52401015901, juridiskā adrese: Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, samaksāt valsts
nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Pildas ezerā 14,23 (četrpadsmit euro un
23 centi) euro apmērā Ludzas novada pašvaldības budžetā pirms šīs atļaujas (licences)
saņemšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
4.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība
„PUSSALA M”, reģ. Nr. 52401015901, juridiskā adrese: Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas
novads, 2017.gada 12.decembra iesniegumu (reģistrēts 12.12.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/1786) par
speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Cirmas ezerā izsniegšanu. Iesniegumam
ir pievienota Uzņēmumu reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas ezers ir publiskais ezers.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas ūdeņi
zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts
īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas
tiesības publiskajās upēs.
Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij
piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot
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(iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību,
kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (turpmāk –
atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz zvejas kuģa vai mazizmēra
kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai tirdzniecībai vai apstrādei,
izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe (turpmāk – pašvaldība), –
komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos (iekšējos ūdeņos).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents
iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo
noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus.
Savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā pašvaldība
mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu
par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci), norādot tajā konkrētos
ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā atbilstoši šo noteikumu
1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem, izņemot
šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs 14,23 euro.
Noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms
atļaujas (licences) saņemšanas un noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts nodevu par atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita
attiecīgās pašvaldības budžetā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro daļu,
08.09.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21., 23.punktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecības „Pussala M”, reģ.
Nr. 52401015901, juridiskā adrese: Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā Cirmas ezerā.
2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu no
2018.gada 27.septembra līdz 2023.gada 26.septembrim.
3. Noteikt Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecības „Pussala M”, reģ.
Nr. 52401015901, juridiskā adrese: Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, samaksāt valsts
nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Cirmas ezerā 14,23 (četrpadsmit euro un
23 centi) euro apmērā Ludzas novada pašvaldības budžetā pirms šīs atļaujas (licences)
saņemšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
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32.§
Par rūpnieciskās zvejas limitu iedalīšanu 2018.gadam pašpatēriņa zvejai
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome ir izskatījusi J. B., p.k. XXX, deklarētā adrese (adrese), 2017.gada
12.decembra iesniegto Pauguļu ezera īpašnieku vienošanos un 2017.gada 20.decembra
iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 20.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1837) par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību izmantošanu zvejai Pauguļu ezerā.
Pauguļu ezers ir privātais ezers.
13.12.2016. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.790 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu privātajos ūdeņos” 6.punkts nosaka, ka izmantojot zvejas tiesības privātajos ūdeņos,
ievēro to normatīvo aktu prasības, kuri nosaka rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību kārtību, izņemot normatīvajos aktos par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību noteiktās prasības, kas attiecas uz
ūdenstilpju nomu, 12.punkts nosaka, ka privātajā īpašumā esošajās publisko ezeru daļās attiecīgā
pašvaldība rezervē privāto ūdeņu īpašniekam (īpašniekiem) zvejas limitu, kas ir proporcionāls
attiecīgā īpašnieka privātajā īpašumā esošajai ezera daļai un 11.punkts nosaka, ka privātajos
ūdeņos, kuros zvejas tiesības nepieder valstij un kuru krastiem pilnībā piekļaujas tikai viena
zemes īpašnieka zemes īpašumi, viss attiecīgajiem ūdeņiem noteiktais rūpnieciskās zvejas rīku
veida, to skaita vai nozvejas limits (turpmāk – zvejas limits) tiek iedalīts attiecīgo privāto ūdeņu
un zvejas tiesību īpašniekam.
Šo noteikumu 17.punktā paredzēts, ka privāto ūdeņu īpašnieks, kam pieder zvejas tiesības
un kas vēlas nodarboties ar rūpniecisko zveju, iesniedz attiecīgajā pašvaldībā iesniegumu par
plānoto zvejas darbību un, ja privātie ūdeņi ir kopīpašums, iesniegumam pievieno īpašnieku
savstarpējo vienošanos par zvejas limitu sadali kopīpašumā esošajos privātajos ūdeņos.
J.B. 2017.gada 20.decembrī Ludzas novada pašvaldībā iesniedza Pauguļu ezera īpašnieku
ar parakstiem apstiprinātu 2017.gada 12.decembra vienošanos par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību izmantošanu zvejai Pauguļu ezerā un iesniegumu, ar lūgumu piešķirt rūpnieciskajai
pašpatēriņa zvejai 30 m tīklu limitu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 6.panta pirmās daļas 3.punktu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32., 87. punktu, 23.12.2014.
Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, 13.12.2016. LR
Ministru kabineta noteikumu Nr.790 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos
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ūdeņos” 11.punktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt J.B., p.k. XXX, deklarētā adrese (adrese), zvejas limitu 2018.gadam pašpatēriņa
zvejai Pauguļu ezerā ar zivju tīklu 30 (trīsdesmit) metru garumā.
2. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
33.§
Par rūpnieciskās zvejas limitu iedalīšanu 2018.gadam komerciālajai zvejai
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS "TARASOVS V”,
vienotais reģistrācijas numurs 42402013376, juridiskā adrese "Ceļmalas", Jaunā Sloboda,
Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638, 2017.gada 21.decembra iesniegumu (reģistrēts
21.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1842) par rūpnieciskās zvejas limita piešķiršanu komerciālajai
zvejai Cirmas ezerā 2018.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas ezers ir publiskais ezers, kurā, izņemot zušu,
stagaru, ezera salaku un vīķu specializētu zveju, rūpnieciskā zveja ir aizliegta.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas ūdeņi
zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts
īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas
tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības
institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras
saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod
noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai
zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas
apmēru un maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības,
priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās
pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un
pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas
limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā
vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
2013.gada 10.septembrī Ludzas novada pašvaldība parakstīja rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu Nr.Z-72/2013 ar individuālo komersantu „Tarasovs V”, saskaņā ar kuru
rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Cirmas ezerā ar 5 (pieci) zušu murdiem tika
iznomātas uz pieciem gadiem, t.i., 2018.gada 22.augustam.
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Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos. 11.08.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības
šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot
zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot
attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Individuālais komersants „Tarasovs V” savā 21.12.2017. iesniegumā (reģistrēts
21.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1842) lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas limitus 2018.gadam
komerciālajai zvejai Cirmas ezerā ar 5 zušu murdiem (ar sētas garumu līdz 30 m).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunktu, ja
rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai zvejai –
uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā..
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.punkts nosaka, ka
zivju nozvejas apjoma vai zvejas rīku skaita limitu rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam
nosaka, ņemot vērā komerciālās zvejas vai pašpatēriņa zvejas veidu, nomnieka zvejas iespējas un
efektivitāti iepriekšējā zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo zvejas limita lielumu,
zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku priekšrocības un citus
zivsaimnieciskus un reģionālus faktorus. Ja rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā pašpatēriņa
zvejai, ievēro arī attiecīgajos rūpnieciskās zvejas noteikumos pašpatēriņa zvejai noteiktos zvejas
limita ierobežojumus.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11. panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu,
27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.,
7.1., 7.8., Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Iedalīt individuālajam komersantam „Tarasovs V”, vienotais reģistrācijas numurs
42402014376, juridiskā adrese: "Ceļmalas", Jaunā Sloboda, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV4638, zvejas limitus komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2018.gadam zvejai ar 5 (pieci) zušu
murdiem (sētas garumu līdz 30 metriem).
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2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar individuālo
komersantu „Tarasovs V”, vienotais reģistrācijas numurs 42402014376, juridiskā adrese:
"Ceļmalas", Jaunā Sloboda, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638, rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līguma protokolu komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2018.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā par 5 (pieci) zušu murdiem
ar sētas garumu līdz 30 metriem EUR 71.15 (septiņdesmit viens euro un 15 centi). Nomas
maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība
"PUSSALA M", vienotais reģistrācijas numurs 52401015901, juridiskā adrese: Tālavijas iela
147, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, 2017.gada 12.decembra iesniegumu (reģistrēts
12.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1786) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai
zvejai Cirmas ezerā 2018.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas ezers ir publiskais ezers, kurā, izņemot zušu,
stagaru, ezera salaku un vīķu specializētu zveju, rūpnieciskā zveja ir aizliegta.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas ūdeņi
zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts
īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas
tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības
institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras
saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod
noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai
zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas
apmēru un maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības,
priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās
pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un
pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas
limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā
vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
2013.gada 10.septembrī Ludzas novada pašvaldība parakstīja rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu Nr.Z-73/2013 ar Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība "PUSSALA M",
saskaņā ar kuru rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Cirmas ezerā tika iznomātas uz
pieciem gadiem, t.i., 2018.gada 22.augustam.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos. 11.08.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības
šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot
zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot
attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
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Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība "PUSSALA M" savā 12.12.2017. iesniegumā
(reģistrēts 12.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1786) lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas limitus
2018.gadam komerciālajai zvejai Cirmas ezerā ar 5 zušu murdiem (ar sētas garumu līdz 30 m).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunktu, ja
rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai zvejai –
uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā..
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.punkts nosaka, ka
zivju nozvejas apjoma vai zvejas rīku skaita limitu rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam
nosaka, ņemot vērā komerciālās zvejas vai pašpatēriņa zvejas veidu, nomnieka zvejas iespējas un
efektivitāti iepriekšējā zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo zvejas limita lielumu,
zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku priekšrocības un citus
zivsaimnieciskus un reģionālus faktorus. Ja rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā pašpatēriņa
zvejai, ievēro arī attiecīgajos rūpnieciskās zvejas noteikumos pašpatēriņa zvejai noteiktos zvejas
limita ierobežojumus.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11. panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu,
27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.,
7.1., 7.8., Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Iedalīt Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība "PUSSALA M", vienotais
reģistrācijas numurs 52401015901, juridiskā adrese Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads,
LV-5701, zvejas limitus komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2018.gadam zvejai ar 5 (pieci) zušu
murdiem (sētas garumu līdz 30 metriem).
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība "PUSSALA M", vienotais reģistrācijas numurs
52401015901, juridiskā adrese Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās
zvejas tiesību nomas līguma protokolu komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2018.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā par 5 (pieci) zušu murdiem
ar sētas garumu līdz 30 metriem EUR 71.15 (septiņdesmit viens euro un 15 centi). Nomas
maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
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3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība
"PUSSALA M", vienotais reģistrācijas numurs 52401015901, juridiskā adrese Tālavijas iela 147,
Ludza, Ludzas novads, LV-5701, 2017.gada 12.decembra iesniegumu (reģistrēts 12.12.2017. ar
Nr.3.1.1.11.2/1787) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Pildas ezerā
2018.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība "PUSSALA M" savā 12.12.2017. iesniegumā
(reģistrēts 12.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1787) norādīja zvejas limitu zivju tīklam 300 (trīs simti)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir
tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības
teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un
pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai
fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums
atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu,
iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam pievieno
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam. Protokolā norāda ar
zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto zvejas limitu – zvejas rīku
skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā samaksas kārtību kārtējā nomas
gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
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Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.punktu, 7.panta otro un sesto
daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87.,
90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.apakšpunktu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība "PUSSALA M",
reģ.Nr.52401015901, juridiskā adrese Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Pildas
ezerā zvejas limitu 2018.gadam - zivju tīklam 300 (trīs simti) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība "PUSSALA M", reģ.Nr.52401015901, juridiskā
adrese Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līguma protokolu 2018.gadam komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā par zvejas tīklu limitiem EUR 171,00 (viens simts septiņdesmit viens eiro un 00 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz
2018.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
4.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas rajona Ņukšu pagasta zemnieku saimniecība
"SILOVI", reģ.Nr.46801004217, juridiskā adrese Latgales iela 181A, Ludza, Ludzas novads,
LV-5701, 2018.gada 15.janvāra iesniegumu (reģistrēts 15.01.2018. ar Nr.3.1.1.8/2018/134-S) par
rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Pildas ezerā 2018.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta zemnieku saimniecība "SILOVI" savā 15.01.2018.
iesniegumā (reģistrēts 15.01.2018. ar Nr.3.1.1.8/2018/134-S) norādīja zvejas limitu zivju tīkliem
300 (trīs simti) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
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Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir
tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības
teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un
pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai
fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums
atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu,
iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam pievieno
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam. Protokolā norāda ar
zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto zvejas limitu – zvejas rīku
skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā samaksas kārtību kārtējā nomas
gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.apakšpunktu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt Ludzas rajona Ņukšu pagasta zemnieku saimniecība "SILOVI",
reģ.Nr.46801004217, juridiskā adrese Latgales iela 181A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Pildas ezerā zvejas limitu 2018.gadam –zivju tīklam 300 (trīs simti) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar Ludzas
rajona Ņukšu pagasta zemnieku saimniecība "SILOVI", reģ.Nr.46801004217, juridiskā adrese
Latgales iela 181A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma
protokolu 2018.gadam komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā par zvejas tīklu limitiem EUR 171,00 (viens simts septiņdesmit viens eiro un 00 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz
2018.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

5.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku saimniecības
"NEMO", reģistrācijas Nr.42401019121, juridiskā adrese Latgales iela 93, Rēzekne, LV-4601,
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2017.gada 12.decembra iesniegumu (reģistrēts 12.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1799) par
rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Pildas ezerā 2018.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku saimniecība "NEMO" savā 12.12.2017.
iesniegumā norādīja zvejas limitu zivju tīklam 200 (divi simti) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir
tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības
teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un
pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai
fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums
atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu,
iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam pievieno
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam. Protokolā norāda ar
zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto zvejas limitu – zvejas rīku
skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā samaksas kārtību kārtējā nomas
gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.apakšpunktu, Ludzas novada domes
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finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku saimniecībai "NEMO", reģistrācijas
Nr.42401019121, juridiskā adrese Latgales iela 93, Rēzekne, LV-4601, Pildas ezerā zvejas limitu
2018.gadam –zivju tīklam 200 (divi simti) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar Isnaudas
pagasta M.Griševa zemnieku saimniecības "NEMO", reģistrācijas Nr.42401019121, juridiskā
adrese Latgales iela 93, Rēzekne, LV-4601, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu
2018.gadam komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā par zvejas tīklu limitiem EUR 114,00 (viens simts četrpadsmit euro un 00 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz
2018.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

6.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AN Holding",
reģistrācijas Nr.42403036785, juridiskā adrese Dzirnavu iela 4, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
2017.gada 27.decembra iesniegumu (reģistrēts 27.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1861) par
rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Pildas ezerā 2018.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AN Holding" savā 27.12.2017. iesniegumā (reģistrēts
27.12.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1861) lūdz maksimāli iespējamos zvejas tīklu limitus Pildas ezerā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir
tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības
teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un
pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai
fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums
atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā.
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Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu,
iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam pievieno
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam. Protokolā norāda ar
zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto zvejas limitu – zvejas rīku
skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā samaksas kārtību kārtējā nomas
gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.apakšpunktu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AN Holding", reģistrācijas Nr.42403036785,
juridiskā adrese Dzirnavu iela 4, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Pildas ezerā zvejas limitu
2018.gadam –zivju tīklam 225 (divi simti divdesmit pieci) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar Sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "AN Holding", reģistrācijas Nr.42403036785, juridiskā adrese Dzirnavu
iela 4, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu
2018.gadam komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā par zvejas tīklu limitiem EUR 128,25 (viens simts divdesmit astoņi euro un 25 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz
2018.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
7.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lat Saprox",
vienotais reģistrācijas numurs 42403025160, juridiskā adrese: Stacijas iela 30, Ludza, Ludzas
nov., LV-5701, 2018.gada 3.janvāra iesniegumu (reģistrēts 03.01.2018. ar Nr.3.1.1.8/2018/19-S)
par rūpnieciskās zvejas limitu iedalīšanu komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2018.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas ezers ir publiskais ezers, kurā, izņemot zušu,
stagaru, ezera salaku un vīķu specializētu zveju, rūpnieciskā zveja ir aizliegta.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas ūdeņi
zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts
īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas
tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības
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institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras
saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod
noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai
zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas
apmēru un maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības,
priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās
pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un
pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas
limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā
vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
2015.gada 26.martā Ludzas novada pašvaldība parakstīja rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu Nr.Z-48/2015 ar SIA "Lat Saprox", saskaņā ar kuru rūpnieciskās zvejas tiesības
komerciālajai zvejai Cirmas ezerā tika iznomātas uz pieciem gadiem, t.i., 2019.gada 25.martam.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos. 11.08.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības
šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot
zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot
attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
SIA "Lat Saprox" savā 2018.gada 3.janvāra iesniegumā (reģistrēts 03.01.2018. ar
Nr.3.1.1.8/2018/19-S) lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas limitus 2018.gadam komerciālajai zvejai
Cirmas ezerā ar 5 zušu murdiem (ar sētas garumu līdz 30 m).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunktu, ja
rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai zvejai –
uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā..
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.punkts nosaka, ka
zivju nozvejas apjoma vai zvejas rīku skaita limitu rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam
nosaka, ņemot vērā komerciālās zvejas vai pašpatēriņa zvejas veidu, nomnieka zvejas iespējas un
efektivitāti iepriekšējā zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo zvejas limita lielumu,
zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku priekšrocības un citus
zivsaimnieciskus un reģionālus faktorus. Ja rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā pašpatēriņa
zvejai, ievēro arī attiecīgajos rūpnieciskās zvejas noteikumos pašpatēriņa zvejai noteiktos zvejas
limita ierobežojumus.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
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līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11. panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu,
27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.,
7.1., 7.8., Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Iedalīt SIA "Lat Saprox", vienotais reģistrācijas numurs 42403025160, juridiskā adrese
Stacijas iela 30, Ludza, Ludzas nov., LV-5701, zvejas limitus komerciālajai zvejai Cirmas ezerā
2018.gadam zvejai ar 5 (pieci) zušu murdiem (sētas garumu līdz 30 metriem).
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar SIA "Lat
Saprox", vienotais reģistrācijas numurs 42403025160, juridiskā adrese Stacijas iela 30, Ludza,
Ludzas nov., LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu komerciālajai zvejai
Cirmas ezerā 2018.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā par 5 (pieci) zušu murdiem
ar sētas garumu līdz 30 metriem EUR 71.15 (septiņdesmit viens euro un 15 centi). Nomas
maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

8.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lat Saprox",
vienotais reģistrācijas numurs 42403025160, juridiskā adrese: Stacijas iela 30, Ludza, Ludzas
nov., LV-5701, 2018.gada 3.janvāra iesniegumu (reģistrēts 03.01.2018. ar Nr.3.1.1.8/2018/20-S)
par zvejas limitu iedalīšanu komerciālajai zvejai SIA "Lat Saprox" Zeiļu ezerā 2018.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Zeiļu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
SIA "Lat Saprox" savā 2018.gada 3.janvāra iesniegumā (reģistrēts 03.01.2018. ar
Nr.3.1.1.8/2018/20-S) norādīja zvejas rīku – 3 (trīs) zivju tīklus 75 (septiņdesmit pieci) metru
kopgarumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
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iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11. panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu,
27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.,
7.1., 7.8., atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt SIA "Lat Saprox", vienotais reģistrācijas numurs 42403025160, juridiskā adrese
Stacijas iela 30, Ludza, Ludzas nov., LV-5701, zvejas limitus komerciālajai zvejai Zeiļu ezerā
2018.gadam – 3 (trīs) zivju tīkliem 75 (septiņdesmit pieci) metru garumā komerciālajai zvejai.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar SIA "Lat
Saprox", vienotais reģistrācijas numurs 42403025160, juridiskā adrese Stacijas iela 30, Ludza,
Ludzas nov., LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu komerciālajai zvejai
Zeiļu ezerā 2018.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 42.75 (četrdesmit
divi euro un 75 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
9.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VESTA S”,
vienotais reģistrācijas numurs 46803000493, juridiskā adrese Tālavijas iela 11A, Ludza, Ludzas
novads, LV-5701, 2018.gada 22.janvāra iesniegumu (reģistrēts 23.01.2018. ar
Nr.3.1.1.8/2018/237-S) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Cirmas
ezerā 2018.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas ezers ir publiskais ezers, kurā, izņemot zušu,
stagaru, ezera salaku un vīķu specializētu zveju, rūpnieciskā zveja ir aizliegta.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas ūdeņi
zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts
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īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas
tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības
institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras
saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod
noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai
zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas
apmēru un maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības,
priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās
pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un
pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas
limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā
vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
2015.gada 26.martā Ludzas novada pašvaldība parakstīja rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu Nr.Z-47/2015 ar SIA “VESTA S”, saskaņā ar kuru rūpnieciskās zvejas tiesības
komerciālajai zvejai Cirmas ezerā tika iznomātas uz pieciem gadiem, t.i., 2019.gada 25.martam.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos. 11.08.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības
šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot
zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot
attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
SIA “VESTA S” savā 2018.gada 22.janvāra iesniegumā (reģistrēts 23.01.2018. ar
Nr.3.1.1.8/2018/237-S) lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas limitus 2018.gadam komerciālajai zvejai
Cirmas ezerā ar 10 zušu murdiem (ar sētas garumu līdz 30 m).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunktu, ja
rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai zvejai –
uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā..
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.punkts nosaka, ka
zivju nozvejas apjoma vai zvejas rīku skaita limitu rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam
nosaka, ņemot vērā komerciālās zvejas vai pašpatēriņa zvejas veidu, nomnieka zvejas iespējas un
efektivitāti iepriekšējā zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo zvejas limita lielumu,
zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku priekšrocības un citus
zivsaimnieciskus un reģionālus faktorus. Ja rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā pašpatēriņa
zvejai, ievēro arī attiecīgajos rūpnieciskās zvejas noteikumos pašpatēriņa zvejai noteiktos zvejas
limita ierobežojumus.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
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nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11. panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu,
27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.,
7.1., 7.8., Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Iedalīt SIA “VESTA S”, vienotais reģistrācijas numurs 46803000493, juridiskā adrese
Tālavijas iela 11A, Ludza, Ludzas novads, zvejas limitus komerciālajai zvejai Cirmas ezerā
2018.gadam zvejai ar 10 (desmit) zušu murdiem (sētas garumu līdz 30 metriem).
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar SIA
“VESTA S”, vienotais reģistrācijas numurs 46803000493, juridiskā adrese: Tālavijas iela 11A,
Ludza, Ludzas novads, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu komerciālajai zvejai
Cirmas ezerā 2018.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā par 10 (desmit zušu
murdiem ar sētas garumu līdz 30 metriem EUR 142,30 (viens simts četrdesmit divi euro un 30
centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
10.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BL Invest”,
vienotais reģistrācijas numurs 40003846753, juridiskā adrese Latgales iela 68, Ludza, Ludzas
novads, LV-5701, 2018.gada 23.janvāra iesniegumu (reģistrēts 23.01.2018. ar
Nr.3.1.1.8/2018/234-S) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Cirmas
ezerā 2018.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas ezers ir publiskais ezers, kurā, izņemot zušu,
stagaru, ezera salaku un vīķu specializētu zveju, rūpnieciskā zveja ir aizliegta.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas ūdeņi
zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts
īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas
tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības
institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras
saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod
noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai
zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas
apmēru un maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
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Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības,
priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās
pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un
pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas
limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā
vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
2015.gada 26.martā Ludzas novada pašvaldība parakstīja rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu Nr.Z-46/2015 ar SIA “BL INVEST”, saskaņā ar kuru rūpnieciskās zvejas tiesības
komerciālajai zvejai Cirmas ezerā tika iznomātas uz pieciem gadiem, t.i., 2019.gada 25.martam.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos. 11.08.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības
šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot
zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot
attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
SIA “BL INVEST “ savā 2018.gada 23.janvāra iesniegumā (reģistrēts 23.01.2018. ar
Nr.3.1.1.8/2018/234-S) lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas limitus 2018.gadam komerciālajai zvejai
Cirmas ezerā ar 5 zušu murdiem (ar sētas garumu līdz 30 m).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunktu, ja
rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai zvejai –
uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.punkts nosaka, ka
zivju nozvejas apjoma vai zvejas rīku skaita limitu rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam
nosaka, ņemot vērā komerciālās zvejas vai pašpatēriņa zvejas veidu, nomnieka zvejas iespējas un
efektivitāti iepriekšējā zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo zvejas limita lielumu,
zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku priekšrocības un citus
zivsaimnieciskus un reģionālus faktorus. Ja rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā pašpatēriņa
zvejai, ievēro arī attiecīgajos rūpnieciskās zvejas noteikumos pašpatēriņa zvejai noteiktos zvejas
limita ierobežojumus.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11. panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu,
27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.,
7.1., 7.8., atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
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Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt SIA “BL Invest”, vienotais reģistrācijas numurs 40003846753, juridiskā adrese
Latgales iela 68, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 zvejas limitus komerciālajai zvejai Cirmas
ezerā 2018.gadam zvejai ar 5 (pieci) zušu murdiem (sētas garumu līdz 30 metriem).
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar SIA “BL
INVEST”, vienotais reģistrācijas numurs 40003846753, juridiskā adrese Latgales iela 68, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu komerciālajai
zvejai Cirmas ezerā 2018.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā par 5 (pieci) zušu murdiem
ar sētas garumu līdz 30 metriem EUR 71.15 (septiņdesmit viens euro un 15 centi). Nomas
maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
34.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un rūpnieciskās zvejas
limitu iedalīšanu 2018.gadam komerciālajai zvejai
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "Upetnīki", reģ.Nr. 52403010631, juridiskā
adrese: "Upeslejas", Borovaja, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733, 2018.gada 2.janvāra
iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 02.01.2018. ar Nr.3.1.1.6/2018/3-S) par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un rūpnieciskās zvejas limitu iedalīšanu komerciālajai zvejai
Lielajā Kurmas ezerā, Mazajā Kurmas ezerā, Rogaižu ezerā un Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Lielais Kurmas, Mazais Kurmas, Rogaižu un
Dukānu ezeri ir ezeri, kuros zvejas tiesības pieder valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
SIA "Upetnīki" savā 02.01.2018. iesniegumā (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts
02.01.2018. ar Nr.3.1.1.6/2018/3-S) norādīja zvejas rīku limitu Lielais Kurmas ezers – 250 m,
Mazais Kurmas ezers – 180 m, Rogaižu ezers – 75 m un Dukānu ezers – 80 m.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
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limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11. panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu,
27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.,
7.1., 7.8., ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā SIA "Upetnīki", reģ.Nr. 52403010631, jur.adrese: "Upeslejas", Pildas
pag., Ludzas nov., LV-5733, rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālai zvejai Lielajā Kurmas
ezerā, Mazajā Kurmas ezerā, Rogaižu ezerā un Dukānu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt SIA "Upetnīki", reģ.Nr. 52403010631, Lielajā Kurmas ezerā, Mazajā Kurmas
ezerā, Rogaižu ezerā un Dukānu ezerā rūpnieciskās zvejas limitu komerciālajai zvejai
2018.gadam – attiecīgi zivju tīkliem 250 (divi simti piecdesmit), 180 (viens simts astoņdesmit),
75 (septiņdesmit pieci) un 80 (astoņdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar SIA
"Upetnīki", reģ.Nr. 52403010631, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai
Lielajā Kurmas ezerā, Mazajā Kurmas ezerā, Rogaižu ezerā un Dukānu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 142.50 (viens simts
četrdesmit divi euro un 50 centi) par 250 m zvejas tīklu limitu zvejai Lielajā Kurmas ezerā, EUR
102.60 (viens simts divi euro un 60 centi) par 180 m zvejas tīklu limitu zvejai Mazajā Kurmas
ezerā, EUR 42.75 (četrdesmit divi euro un 75 centi) par 75 m zvejas tīklu limitu zvejai Rogaižu
ezerā un EUR 45.60 (četrdesmit pieci euro un 60 centi) par 80 m zvejas tīklu limitu zvejai
Dukānu ezerā. Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

35.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un rūpnieciskās zvejas limitu
iedalīšanu 2018.gadam pašpatēriņa zvejai
Ziņo: E.Mekšs
1.
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Ludzas novada dome ir izskatījusi B. M., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2017.gada
27.aprīļa iesniegumu (reģistrēts 27.04.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/683) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Križutu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
B.M. savā 27.04.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku - viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Nodot nomā B. M., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutas ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt B. M., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar B. M., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi V. F., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2017.gada
31.oktobra iesniegumu (reģistrēts 31.10.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/1607) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
V.F. savā 31.10.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
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Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā V. F., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt V. F., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar V. F., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi S. I., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2017.gada
15.februāra iesniegumu (reģistrēts 15.02.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/215) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
S.I. savā 15.02.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas

85
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā S. I., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt S. I., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar S. I., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
4.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. S., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2017.gada
15.decembra iesniegumu (reģistrēts 15.12.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/1818) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Pildas ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 1.pielikumu Pildas ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
A.S. savā 15.12.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku – 1 zivju murdu (sētas garums līdz
30 metriem).
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Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij
piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot
(iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību,
kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību, un
7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai
individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar
komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš
noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir
tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā
dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā
teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma 1.pielikumā, šai
zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu,
iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam pievieno
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam. Protokolā norāda ar
zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto zvejas limitu – zvejas rīku
skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā samaksas kārtību kārtējā nomas
gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.1.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā A. S., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Pildas ezerā 2018.gadam.
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2. Iedalīt A. S., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Pildas ezerā zvejas limitu 2018.gadam – 1
zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. S., p.k.
XXX rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Pildas ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 9.96 (deviņi euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
5.
Ludzas novada dome ir izskatījusi N.N., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2018.gada
10.janvāra iesniegumu (reģistrēts 10.01.2018.. ar Nr. 3.1.1.8/2018/96-S) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Šķaunes ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Šķaunes ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
N.N. savā 10.01.2018. iesniegumā norādīja zvejas rīku - zivju tīklu 30 (trīsdesmit) metru
garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
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zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā N.N., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Šķaunes ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt N.N., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Šķaunes ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar N.N., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai Šķaunes ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
6.
Ludzas novada dome ir izskatījusi E. D., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2018.gada
8.janvāra iesniegumu (reģistrēts 08.01.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/71-S) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Soidu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Soidu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
E.D. savā 08.01.2018. iesniegumā norādīja zvejas rīku - zivju tīklu 30 (trīsdesmit) metru
garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
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par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā E. D., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt E. D., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar E. D., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai Soidu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
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Ludzas novada dome ir izskatījusi P. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2018.gada
8.janvāra iesniegumu (reģistrēts 08.01.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/70-S) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Soidu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2.pielikumu Soidu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
P.K. savā 08.01.2018. iesniegumā norādīja zvejas rīku - zivju tīklu 30 (trīsdesmit) metru
garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
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iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā P. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt P. K., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar P. K., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai Soidu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
8.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese),, 2018.gada
8.janvāra iesniegumu (reģistrēts 08.01.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/69-S) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Soidu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2.pielikumu Soidu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
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kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
A.K. savā 08.01.2018. iesniegumā norādīja zvejas rīku - zivju tīklu 15 (piecpadsmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā A. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt A. K., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 15 (piecpadsmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. K., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai Soidu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 8,55 (astoņi euro un
55 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
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5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
9.
Ludzas novada dome ir izskatījusi S. M., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2017.gada
27.aprīļa iesniegumu (reģistrēts 27.04.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/684) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Križutu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
S.M. savā 27.04.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
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Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā S. M., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt S. M., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar S. M., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
10.
Ludzas novada dome ir izskatījusi D. S., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2017.gada
27.aprīļa iesniegumu (reģistrēts 27.04.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/685) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Križutu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
D.S. savā 27.04.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku – zivju murdu (ar sētas garumu
līdz 30m).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
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ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā D. S., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt D. S., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas limitu 2018.gadam – 1
(vienu) zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar D. S., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 9.96 (deviņi eiro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
11.
Ludzas novada dome ir izskatījusi V. D., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2018.gada
8.janvāra iesniegumu (reģistrēts 08.01.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/72-S) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Križutu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
V.D. savā 08.01.2018. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
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23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā V. D., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt V. D., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar V. D., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
12.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. L., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2018.gada
23.janvāra iesniegumu (reģistrēts 23.01.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/227-S) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Križutu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
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nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
A.L. savā 23.01.2018. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā A. L., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt A. L., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. L., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
13.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Z. F., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2017.gada
31.oktobra iesniegumu (reģistrēts 31.10.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/1608) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
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Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
Z.F. savā 31.10.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā Z. F., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt Z. F., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 20 (divdesmit) metru garumā.
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3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar Z. F., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 11.40 (vienpadsmit
euro un 40 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

14.
Ludzas novada dome ir izskatījusi J. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2018.gada
10.janvāra iesniegumu (reģistrēts 10.01.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/105-S) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
J.K. savā 10.01.2018. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
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zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā J. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt J. K., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 20 (divdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar J. K., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 11.40 (vienpadsmit
euro un 40 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

15.
Ludzas novada dome ir izskatījusi J. I., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2018.gada
10.janvāra iesniegumu (reģistrēts 10.01.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/107-S) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
J.I. savā 10.01.2018. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
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11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā J. I., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt J. I., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 20 (divdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar J. I., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 11.40 (vienpadsmit
euro un 40 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

16.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. S., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2017.gada
21.aprīļa iesniegumu (reģistrēts 21.04.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/641) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
A.S. savā 21.04.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
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Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā A. S., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt A. S., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. S., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

17.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. R., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2017.gada
21.aprīļa iesniegumu (reģistrēts 21.04.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/640) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
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11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
A.R. savā 21.04.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā A. R., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese),rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt A. R., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. R., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
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4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
18.
Ludzas novada dome ir izskatījusi P. A., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2017.gada
21.aprīļa iesniegumu (reģistrēts 21.04.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/638) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
P.A. savā 21.04.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
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to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā P. A., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt P. A., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar P. A., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

19.
Ludzas novada dome ir izskatījusi E. M., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2017.gada
9.oktobra iesniegumu (reģistrēts 09.10.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/1508) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
E.M. savā 09.10.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
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par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā E. M., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt E. M., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 20 (divdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar E. M., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 11.40 (vienpadsmit
euro un 40 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
20.
Ludzas novada dome ir izskatījusi J. A., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2018.gada
9.janvāra iesniegumu (reģistrēts 09.01.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/83-S) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
J.A. savā 09.01.2018. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
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lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā J. A., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt J. A., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar J. A., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
eiro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
21.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. A., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2018.gada
9.janvāra iesniegumu (reģistrēts 09.01.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/84-S) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
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kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
A.A. savā 09.01.2018. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā A. A., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt A. A., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. A., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
eiro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
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5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
22.
Ludzas novada dome ir izskatījusi D. M., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2017.gada
9.oktobra iesniegumu (reģistrēts 09.10.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/1507) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
D.M. savā 09.10.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
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2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā D. M., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt D. M., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar D. M., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
eiro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

23.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ļ. T., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2017.gada
5.jūnija iesniegumu (reģistrēts 05.06.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/908) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Križutu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
Ļ.T. savā 05.06.2017. iesniegumā lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai Križutu ezerā ar 30 metrus garu tīklu.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
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jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā Ļ. T., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt Ļ. T., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 20 (divdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar Ļ. T., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 11.40 (vienpadsmit
euro un 40 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
24.
Ludzas novada dome ir izskatījusi J. R., p.k. XXX, deklarēta adrese (adrese), 2018.gada
25.janvāra iesniegumu (reģistrēts 25.01.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/--S) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Križutu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
J.R. savā 25.01.2018. iesniegumā lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai Križutu ezerā ar 30 metrus garu tīklu.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
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23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā J. R., p.k. XXX, deklarēta adrese (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt J. R., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas limitu 2018.gadam –
vienam zivju tīklam 20 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar J. R., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
eiro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
25.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. B., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2018.gada
16.janvāra iesniegumu (reģistrēts 16.01.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/154-S) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Nirzas ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Nirzas ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
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A.B. savā 16.01.2018. iesniegumā norādīja zvejas rīku – zivju murdu (ar sētas garumu
līdz 30m).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij
piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot
(iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību,
kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību, un
7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai
individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar
komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš
noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir
tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā
dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā
teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma 1.pielikumā, šai
zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu,
iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam pievieno
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam. Protokolā norāda ar
zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto zvejas limitu – zvejas rīku
skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā samaksas kārtību kārtējā nomas
gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2. un 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.1.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Nodot nomā A. B., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt A. B., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā zvejas limitu 2018.gadam – 1
zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. B., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 9.96 (deviņi euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
26.
Ludzas novada dome ir izskatījusi K. B., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2018.gada
16.janvāra iesniegumu (reģistrēts 16.01.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/153-S) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Nirzas ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Nirzas ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
K.B. savā 16.01.2018. iesniegumā norādīja zvejas rīku – zivju murdu (ar sētas garumu
līdz 30m).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij
piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot
(iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību,
kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību, un
7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai
individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar
komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš
noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir
tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā
dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā
teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma 1.pielikumā, šai
zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu,
iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam pievieno
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rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam. Protokolā norāda ar
zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto zvejas limitu – zvejas rīku
skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā samaksas kārtību kārtējā nomas
gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2. un 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.1.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā K. B., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā 2018.gadam.
2. Iedalīt K. B., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā zvejas limitu 2018.gadam – 1
zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar K. B., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā 2018.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2018.gadā EUR 9.96 (deviņi euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

36.§
Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas limitu
pašpatēriņa zvejai 2018.gadam
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi S. B., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2017.gada
21.aprīļa iesniegumu (reģistrēts 21.04.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/637) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
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11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
S.B. savā 21.04.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
iespēju.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.3.punktu,
pašvaldība nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai
ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas
norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka
īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei
noteikto kopējo limitu.
Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, rūpnieciskās zvejas tiesības var izmantot,
ja attiecīgajos ūdeņos vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa rūpnieciskajai
zvejai, kā arī brīvas rūpnieciskās zvejas vietas.
Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi viss kopējais rūpnieciskās zvejas limits Dukānu ezerā ir
izsmelts. Izejot no augstākminētā nav iespējas apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto daļu, 7.panta
otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 32., 23.12.2014.
Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā S. B., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu S. B., p.k. XXX, uz juridisko adresi Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi O. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2018.gada
10.janvāra iesniegumu (reģistrēts 10.01.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/106-S) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
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11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
O.K. savā 10.01.2018. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
iespēju.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.3.punktu,
pašvaldība nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai
ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas
norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka
īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei
noteikto kopējo limitu.
Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, rūpnieciskās zvejas tiesības var izmantot,
ja attiecīgajos ūdeņos vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa rūpnieciskajai
zvejai, kā arī brīvas rūpnieciskās zvejas vietas.
Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi viss kopējais rūpnieciskās zvejas limits Dukānu ezerā ir
izsmelts. Izejot no augstākminētā nav iespējas apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto daļu, 7.panta
otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 32., 23.12.2014.
Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā O. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu O. K., p.k. XXX, uz juridisko adresi Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
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3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi V. A., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2017.gada
21.aprīļa iesniegumu (reģistrēts 21.04.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/639) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
V.A. savā 21.04.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
iespēju.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.3.punktu,
pašvaldība nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai
ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas
norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka
īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei
noteikto kopējo limitu.
Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, rūpnieciskās zvejas tiesības var izmantot,
ja attiecīgajos ūdeņos vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa rūpnieciskajai
zvejai, kā arī brīvas rūpnieciskās zvejas vietas.
Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi viss kopējais rūpnieciskās zvejas limits Dukānu ezerā ir
izsmelts. Izejot no augstākminētā nav iespējas apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto daļu, 7.panta
otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 32., 23.12.2014.
Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Atteikt nodot nomā V. A., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu V. A., p.k. XXX, uz juridisko adresi Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
4.
Ludzas novada dome ir izskatījusi B. A., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2017.gada
21.aprīļa iesniegumu (reģistrēts 21.04.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/642) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
B.A. savā 21.04.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30 (trīsdesmit)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
iespēju.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.3.punktu,
pašvaldība nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai
ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas
norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka
īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei
noteikto kopējo limitu.
Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, rūpnieciskās zvejas tiesības var izmantot,
ja attiecīgajos ūdeņos vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa rūpnieciskajai
zvejai, kā arī brīvas rūpnieciskās zvejas vietas.
Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi viss kopējais rūpnieciskās zvejas limits Dukānu ezerā ir
izsmelts. Izejot no augstākminētā nav iespējas apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto daļu, 7.panta
otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 32., 23.12.2014.
Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
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Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā B. A., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2018.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu B. A., p.k. XXX, uz juridisko adresi Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
5.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ē. E., p.k. XXX, deklarēts (adrese), 2017.gada 5.jūnija
iesniegumu (reģistrēts 05.06.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/907) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas
tiesību nomu Križutu ezerā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
Ē.E. savā 05.06.2017. iesniegumā lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai Križutu ezerā ar 30 metrus garu tīklu.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
iespēju.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.3.punktu,
pašvaldība nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai
ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas
norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka
īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei
noteikto kopējo limitu.
Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, rūpnieciskās zvejas tiesības var izmantot,
ja attiecīgajos ūdeņos vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa rūpnieciskajai
zvejai, kā arī brīvas rūpnieciskās zvejas vietas.
Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi viss kopējais rūpnieciskās zvejas limits Križutu ezerā ir
izsmelts. Izejot no augstākminētā nav iespējas apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto daļu, 7.panta
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otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 32., 23.12.2014.
Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā Ē. E., p.k. XXX, deklarēts (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2018.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu Ē. E., p.k. XXX, uz deklarēto adresi Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
37.§
Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības
Rožu iela 1A, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome 2017.gada 26.oktobrī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
apbūvētas zemes vienības 783 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0323, Rožu iela 1A,
Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.19, 33.§).
Nekustamais īpašums – zemes vienība (ar kadastra apzīmējumu 68010010323) Rožu iela
1A, Ludza, Ludzas novads ir reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000535197 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta pārdošanas cenu – EUR 1139,81 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit deviņi
euro un 81 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2018.gada 9.janvāra lēmumu „Par nekustamā
īpašuma – apbūvētas zemes vienības Rožu iela 1A, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības Rožu iela 1A, Ludza,
Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010010323 783 m 2
platībā, pārdošanas cenu EUR 1139,81 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit deviņi euro un 81
centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu S. P. p.k. XXX, deklarēts (adrese), nekustamo īpašumu – Rožu iela
1A, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010010323
783 m2 platībā, par summu – EUR 1139,81 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit deviņi euro un
81 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas
termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
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3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2017.gada 26.oktobra
lēmums „Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 783 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 6801 001 0323, Rožu iela 1A, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai”
(protokols Nr.19, 33.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

38.§
Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 002 0171
Tālavijas ielā 81, Ludzā, Ludzas novadā 2/3 domājamās daļas nodošanu atsavināšana
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un likuma 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu - atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki,
ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēkas (būves).
Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts būvju Tālavijas ielā 81, Ludzā, Ludzas novadā,
īpašnieces T. T. atsavināšanas ierosinājums.
Nekustamais īpašums – zemes vienība 761 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010020171, Tālavijas ielā 81, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000545293.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija un Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas 2018.gada 22.janvāra lēmumu “Par apbūvētas zemes vienības 761 m2 platībā 2/3
domājamās daļas (kadastra apzīmējums 6801 002 0171 ) Tālavijas ielā 81, Ludzā, Ludzas
novadā, nodošanu atsavināšanai”, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 002 0171
Tālavijas ielā 81, Ludzā, Ludzas novadā 761 m2 platībā 2/3 domājamās daļas.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
39.§
Par kustamās mantas – kinoaparatūras Meo-5 nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
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2018.gada 16.janvārī Ludzas novada pašvaldība saņēma (pašvaldībā reģistrēts ar
Nr.3.1.1.9/2018/9-IE) Ludzas tautas nama vēstuli 16.01.2018/001 par kinoteātra “Latgale”
kinoaparatūras Meo-5 nolietojumu.
Sakarā ar to, ka Ludzas novada Ludzas tautas nama kinoteātra “Latgale” kinoaparatūras
Meo-5 (1988.gads), kas nav lietojams vai nav nepieciešami pamatfunkciju nodrošināšanai kā
rezultātā tos būti lietderīgi realizēt, iepriekš nosakot mantas vērtību.
Saskaņā ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta pirmo
daļu, atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Pamatojoties uz
augstāk minēto, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2018.gada 22.janvāra lēmumu „Par kustamās mantas kinoaparatūras Meo-5 nodošanu
atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai kustamo mantu – kinoaparatūru Meo-5 (1988.gads).
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijai veikt kustamās
mantas pārdošanas cenas noteikšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
40.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.10, Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 27.jūlijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.10,
Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.12, 32.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.10, Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 409 – C10.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu – EUR 3454,13 (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit četri euro un 13 centi)
apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2018.gada 9.janvāra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.10, Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot
vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.10, Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanas cenu
EUR 3454,13 (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit četri euro un 13 centi) apmērā.
2. Atsavināt par labu A. S., personas kods XXX, dzīvokli Nr.10, Stroda ielā 31, Ludzā,
Ludzas novadā (kopīpašuma 4114/132154 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
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68010060041003 un zemes 4114/353130 domājamās daļas ar kadastra apzīmējumu
68010060041) par summu – EUR 3454,13 (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit četri euro un 13
centi) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā
no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas
termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2017.gada 27.jūlija
lēmums “Par dzīvokļa īpašuma Nr.10, Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.12, 32.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
41.§
Par nekustamā īpašuma, “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 23.novembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
“Ambulance”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.21,
18.§).
Nekustamais īpašums, “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novadā reģistrēts Nirzas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000483855 ar kadastra numuru 68780050293.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu EUR 5578,88 (pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi euro un
88 centu).
2018.gada 10.janvārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 668780050293, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 68780050293001 un
zemes gabala 0,758 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050293, pirmās izsoles sākumcenu EUR 5578,88 (pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi euro un 88 centu) apmērā un izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
42.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) “Klusumiņš”, Pureņu pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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2017.gada 29.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0148 1,4 ha platībā, pēc adreses
Pureņu pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.11, 20.§).
Nekustamais īpašums – “Klusumiņš”, Pureņu pagasts, Ludzas novads, ir reģistrēts Pureņu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0057 2561 ar kadastra numuru 6888 001 0148, kas
sastāv no zemes vienības 1,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0148.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu EUR 2357,51 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi euro un 51
centu) apmērā.
2018.gada 9.janvārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Klusumiņš”, Pureņu pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Klusumiņš”, Pureņu pagasts, Ludzas novads, kas
sastāv no zemes vienība 1,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0148, pirmās izsoles
sākumcenu - EUR 2357,51 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi euro un 51 centu) apmērā
un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
43.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Tālavijas iela 27, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 25.maijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.4,
Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 32.§).
Nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.4, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā
reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1133 - 4 ar kadastra numuru
68019002486.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu EUR 916,78 (deviņi simti sešpadsmit euro un 78 centu).
2018.gada 10.janvārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Tālavijas iela 27, Ludza, Ludzas
novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.4, Tālavijas ielā 27, Ludzā, ar kadastra
numuru 68019002486, kas sastāv no vienistabu dzīvokļa 27,7 m2 platībā, kopīpašuma domājamās
daļas 2994/21999 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010050099001; 68010050099002 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 68010050099, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 916,78 (deviņi
simti sešpadsmit euro un 78 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
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2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
44.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Tirgus iela 34, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 24.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.2, Tirgus ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.14, 15.§).
Nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.2, Tirgus ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā
reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.889 - 2 ar kadastra numuru
68019002485.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu EUR 1020,96 (viens tūkstotis divdesmit euro un 96 centu).
2018.gada 10.janvārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Tirgus iela 34, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.2, Tirgus ielā 34, Ludzā, ar kadastra
numuru 68019002485, kas sastāv no vienistabu dzīvokļa 22,9 m2 platībā, kopīpašuma domājamās
daļas 2338/16985 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010050021001; 68010050021002 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 68010050021, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 1020,96 (viens
tūkstotis divdesmit euro un 96 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
45.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Stacijas iela 84A, Ludza,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 25.maijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0249 1470 m2 platībā, kas
atrodas pēc adreses Stacijas iela 84A, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols
Nr.7, 31.§).
Nekustamais īpašums – Stacijas iela 84A, Ludza, Ludzas novads, ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000571884 ar kadastra numuru 6801 006 0249, kas
sastāv no zemes vienības 1470 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0249.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu EUR 2351,46 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit viens euro un 46
centu) apmērā.
2018.gada 9.janvārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Stacijas iela 84A,
Ludza, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Stacijas iela 84A, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no
zemes vienība 1470 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0249, pirmās izsoles
sākumcenu - EUR 2357,51 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi euro un 51 centu) apmērā
un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovlevam.
46.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 2,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6850 002 0234, “Līders”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
atsavināšanas procedūras izbeigšanu
Ziņo: E.Mekšs
2013.gada 28.decembrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma, zemes gabala 2,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0234,
“Līders”, Cirmas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.26, 47.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Nekustamais īpašums “Līders”, Cirmas pagasts, Ludzas novads ir reģistrēts
Cirmas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0053 4724 ar kadastra numuru 6850 002
0234.
Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija pieaicināja SIA “Dzieti”,
novērtēt nekustamo īpašumu – zemes vienību 2,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500020234 “Līders”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
2015.gada 21.janvārī Ludzas novada pašvaldība saņēma 19.01.2015. SIA “Dzieti”
vēstuli Nr. 15/5 “Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Līders”, Ludzas novada, Cirmas
pagastā novērtējumu”, kurā norāda, ka uz augstāk minētās zemes vienības atrodas
zemesgrāmatā nereģistrētā apbūve (trīs ēkas).
2017.gada 24.februārī Ludzas novada pašvaldība tika saņemts iesniegums no I. A. ar
lūgumu pārtraukt zemes nomas līgumu par Ludzas novada pašvaldības piederošās zemes
vienības 2,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020234 iznomāšanu. 2017.gada
24.februārī Ludzas novada pašvaldība ar I. A. noslēdza “Vienošanos par lauku apvidus zemes
nomas līguma Nr.159 izbeigšanu”.
2018.gada 9.janvārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma, zemes gabala 2,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6850
002 0234, “Līders”, Cirmas pagasts, Ludzas novads atsavināšanas procedūras izbeigšanu”, ņemot
vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt nekustamā īpašuma, zemes vienības 2,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6850 002 0234, “Līders”, Cirmas pagasts, Ludzas novads, atsavināšanas procedūru.
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2. Atcelt Ludzas novada domes 2013.gada 28.decembra lēmumu “Par nekustamā
īpašuma, zemes gabala 2,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0234, “Līders”,
Cirmas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.26, 47.§).
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt I. A. (adrese: XXX) domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
47.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.4 „Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6.panta sesto daļu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.4 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.4
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 „Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”” rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadītājai saistošos noteikumus Nr.4 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 “Par pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai”” saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta nosacījumiem:
3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvajā izdevumā „Ludzas
Novada Vēstis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
4. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
48.§
Par grozījumiem nolikumā “Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un
kontroles kārtība”
Ziņo: E.Mekšs
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
6.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus grozījumus 2012.gada 26.janvāra nolikumā “Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība” (apstiprināts ar Ludzas novada
domes 2012.gada 26.janvāra sēdes lēmumu, protokolu Nr.3, 48.§):
1.1. Nolikuma 16.punktu izteikt šādā redakcijā:
“16. Sabiedriskas nozīmes pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150,00 EUR vienam pasākumam, bet ne vairāk kā 300,00 EUR gadā vienai organizācijai.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S. Jakovļevam.
49.§
Par Ludzas novada pašvaldības informatīvā izdevuma
“Ludzas Novada Vēstis” izdošanu krievu valodā
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā laika periodā no 2017.gada 15.novembra līdz 2017.gada
29.decembrim ir saņemti vairāki personu mutiski un rakstiski pieprasījumi pašvaldībai nodrošināt
iedzīvotājiem iespēju iepazīties ar pašvaldības informatīvo izdevumu “Ludzas Novada Vēstis”
krievu valodā.
Ludzas novada pašvaldība, izskatot iedzīvotāju pieprasījumu, konstatēja, ka:
Valsts valodas likuma 21.panta pirmā daļa nosaka, ka Valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu
un tiesu sistēmai piederīgo iestāžu, valsts un pašvaldību uzņēmumu, kā arī uzņēmējsabiedrību,
kurās lielākā kapitāla daļa pieder valstij vai pašvaldībai, sabiedrības informēšanai paredzētā
informācija sniedzama tikai valsts valodā, izņemot šā panta piektajā daļā noteiktos gadījumus.
Valsts valodas likuma 21.panta piektā daļa nosaka, ka Ministru kabinets nosaka
gadījumus, kad sabiedrības informēšanai paredzētajā sabiedrībai pieejamās vietās sniegtajā
informācijā līdztekus valsts valodai pieļaujama svešvalodas lietošana.
Saskaņā ar 2005.gada 15.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu
Nr.130 “Noteikumi par valodu lietošanu informācijā” 3.1.punktu Valsts valodas likuma 21.panta
pirmajā daļā minētās institūcijas un personas publisko informāciju svešvalodā var sniegt arī
prospektos, biļetenos, katalogos un citos materiālos (piemēram, brošūrās, bukletos, vienlapēs),
kuri atspoguļo iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), organizāciju un pašnodarbināto personu
darbību un kurus nosūta vai izsniedz fiziskajām vai juridiskajām personām pēc to pieprasījuma.
Ņemot vērā Ludzas novada iedzīvotāju nacionālo sastāvu un iedzīvotāju pieprasījumus,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Ludzas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Ludzas Novada
Vēstis” līdztekus valsts valodai tiek izdots krievu valodā, vienu reizi mēnesī, tā vienreizējais
standartmetiens 1000 (viens tūkstotis) eksemplāru.
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2. Noteikt, ka Ludzas novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi Ludzas novada
pašvaldības informatīvā izdevuma “Ludzas Novada Vēstis” krievu valodas izdevumā tiek
publicēti valsts valodā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovevam.
50.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Sociālās aprūpes centra “Ludza”
infrastruktūras pilnveidošana” īstenošanai
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut ņemt
Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai projekta “Sociālās aprūpes centra “Ludza” infrastruktūras pilnveidošana”
īstenošanai EUR 59284 apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 5 gadiem.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt 2019.gada septembrī un atmaksāt līdz
2023.gada martam, saskaņā ar 1.pielikumu.
Sēdi slēdz plkst.14.50.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2018.gada 31.janvārī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2018.gada 31.janvārī.

I.Vonda
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1. pielikums
2018.gada 31.janvāra
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.2, 10.§

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

Adrese

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana
EUR

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

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

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
4.27

14.

59.23

3

21.83

0.62

15.

Blaumaņa ielā 11
dz.15
Baznīcas ielā 33 dz.3

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.
01.11.2017.11.12.2017.
13.12.2017.

63.11

3

17.15

0.43

14.12.2017.

16.

Stroda ielā 35 dz.6

41.35

2

6.32

0.28

17.

35.42

1

2.58

0.18

18.

Blaumaņa ielā 2
dz.35
Stacijas ielā 91 dz.3

32.19

1

8.50

13.12.2017.21.12.2017.
10.11.2017.05.12.2017.
13.12.2017.

19.

Latgales ielā 143 dz.3

26.55

1

13.00

10.11.2017.

Kopā:

Apgaismojums
EUR

0.25
0.22
0.22
0.22
0.25
0.22
0.45
1.26
0.22
0.29

295.36

Brīvs
no - līdz

5.11

apkure par 2017.gada decembra mēnesi
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.

Adrese
Latgales ielā 51 dz.29
Stroda ielā 35 dz.6
Blaumaņa ielā 11 dz.15
Liepājas ielā 19 dz. 12
Blaumaņa ielā 2 dz.35
Kopā:

Aprēķināts
EUR
128.19
12.29
38.21
9.68
5.28
193.65

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

Brīvs
no-līdz
01.06.2017.
13.12.2017.-21.12.2017.
13.12.2017.
01.11.2017.-11.12.2017.
10.11.2017.-05.12.2017.
A.Poikāne
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2018.gada 31.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 12.§

Nomas maksas aprēķins par telpu nomu Ludzas novada pašvaldības
administratīvajā ēkā – Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads
Summa (EUR) par 12 mēnešiem

Izdevumu postenis
1. Ēkas nolietojums

1506.26

2. Ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmas nolietojums

1313.73

3. Deratizācijas pakalpojums

16.36

4. Apkopēju darba samaksa un darba devēja VSAOI

6669.84

5. Saimniecības vadītāja darba samaksa un darba devēja VSAOI

1805.51

6. Sanitāri higiēniskā uzturēšana

125.84

7. Atkritumu izvešana

319

8. Saimniecības preces un materiāli

375
Pavisam

12131.54

Nomas maksa par telpu izmantošanu par 1 m² mēnesī – 1.68 EUR
12131.54 EUR: 602.8m²: 12 mēneši= 1.68 EUR

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2018.gada 31.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 21.§

Ludzas novada sociālās aprūpes centra „Ludza”
viena iemītnieka uzturēšanas izdevumu normatīva aprēķins 2018.gadam
Programma
Iestāde

Sociālā aizsardzība
Ludzas novada sociālās aprūpes centrs „Ludza”
Izdevumu atšifrējums

Atalgojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
sociāla rakstura pabalsti
Komandējumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Kopā:

Pavisam kopā EUR
175367
50377
54
21518
54182
335
301833

Iestādē – 42 vietas (no pašvaldības budžeta līdzekļiem)
Plānotais gultu dienu skaits 42*365=15330
Kopējie izdevumi – 301833 - dotācija 8540 - maksas pakalpojumi 633 = 292660
Uzturēšanas izdevumi vienai dienai 292660 : 15330 = 19.09
Uzturēšanas izdevumi mēnesī vienam iemītniekam (EUR) 19.09 *30.42 = 580.72
(30.42 – vidējais dienu skaits mēnesī)

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2018.gada 31.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 22.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam
Programma
Iestāde

Sociālā aizsardzība
Ludzas novada sociālās aprūpes centrs „Ludza”
Izdevumu atšifrējums

Pavisam kopā EUR

Atalgojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti
Komandējumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Kopā:
t.sk.
dotācija
maksas pakalpojumi
iemītnieku pensijas
Pavisam:
Iemītnieku skaits uz 01.01.2018.
Gada vidējais iemītnieku skaits
Izmaksas gadā vienam iemītniekam (EUR)
Izmaksas mēnesī vienam iemītniekam (EUR)
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50377
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335
301833
8540
633
95000
197660

40
39
5068.20
422.35
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2018.gada 31.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 23.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam
Programma
Iestāde

Bibliotēkas
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
(pakalpojumu sniegšana vienai bibliotēkai gadā)
Izdevumu atšifrējums

Pavisam kopā EUR

Atalgojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Kopā:

10212
2460
560
13232

Izmaksas gadā vienai bibliotēkai 13232 EUR : 28 bibliotēkas =
Izmaksas vienai bibliotēkai mēnesī

472.56
39.38
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2.pielikums
Ludzas novada domes
2018.gada 31.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 23.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam
Programma
Iestāde

Būvniecība
Ludzas novada būvvalde
Izdevumu atšifrējums

Pavisam kopā EUR

Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs
Kopā:

46179
13588
60
1425
2524
63776

Ludzas novada pašvaldība – 85%
Izmaksas gadā – EUR 54209.60
Zilupes novada pašvaldība – 15%
Izmaksas gadā – EUR 9566.40, mēnesī – EUR 797.20
Ludzas novada domes priekšsēdētājs
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3.pielikums
Ludzas novada domes
2018.gada 31.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 23.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam
Programma
Iestāde

Izglītība
Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
(pakalpojumu sniegšana Ciblas un Zilupes novadu pašvaldībām)

Izdevumu atšifrējums

Pavisam kopā EUR

Pakalpojumi
Materiāli, energoresursi, biroja preces
Kopā:

450
810
1260

Ciblas novada pašvaldība
Izmaksas gadā – EUR 840 mēnesī – EUR 70
Zilupes novada pašvaldība
Izmaksas gadā – EUR 420 mēnesī – EUR 35
Ludzas novada domes priekšsēdētājs
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4.pielikums
Ludzas novada domes
2018.gada 31.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 23.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam
Programma
Iestāde

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Ludzas novada sporta skola
Izdevumu atšifrējums

Pavisam kopā EUR

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Kopā:

320
2606
2926

Skolēnu skaits
2221
Izmaksas gadā vienam skolēnam – EUR 1.31
Ludzas novada pašvaldība – 1284 skolēni
Izmaksas gadā – EUR 1698.53
Kārsavas novada pašvaldība – 432 skolēni
Izmaksas gadā – EUR 565.92
Ciblas novada pašvaldība – 192 skolēni
Izmaksas gadā – EUR 251.52
Zilupes novada pašvaldība – 313 skolēni
Izmaksas gadā – EUR 410.03
Ludzas novada domes priekšsēdētājs
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5.pielikums
Ludzas novada domes
2018.gada 31.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 23.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam
Programma
Iestāde

Sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi
Ludzas novada pašvaldība
Izdevumu atšifrējums

Atskurbtuves pakalpojumi
Komunālie pakalpojumi par atskurbtuves telpām
Kopā:

Pavisam kopā EUR
26718
992
27710

Pakalpojuma saņēmēju personu skaits – 469
Izmaksas vienai personai par vienu pakalpojumu – 59.08 EUR
Ludzas novada domes priekšsēdētājs
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2018.gada 31.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 24.§

Aizņēmuma pamatsummas atmaksas grafiks (EUR)
2019.gada marts
2019.gada jūnijs
2019.gada septembris
2019.gada decembris

4501
4504
4504
4504

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

4504
4504
4504
4504

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

4504
4504
4504
4504

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

4504
4504
4504
4504

2023.gada marts

4504
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2.pielikums
Ludzas novada domes
2018.gada 31.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 24.§
Aizņēmuma pamatsummas atmaksas grafiks (EUR)
2020.gada marts
2020.gada jūnijs
2020.gada septembris
2020.gada decembris

16832
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910
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2030.gada marts
2030.gada jūnijs
2030.gada septembris
2030.gada decembris

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910
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2042.gada marts
2042.gada jūnijs
2042.gada septembris
2042.gada decembris

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

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

16910
16910
16910
16910

2048.gada marts

16910
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1.pielikums
2018. gada 31.janvāra
Ludzas novada domes
sēdes protokola Nr.2, 26.§
Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanas
uz personāla atvaļinājumu laiku 2018. gada vasaras mēnešos
grafiks

Nr.p.k.

Iestādes nosaukums

Slēgšanas laiks

1.

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde

02.07.2018. - 31.07.2018.

„Rūķītis”
2.

Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde

02.07.2018. - 31.07.2018.

„Namiņš”
3.

Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde

01.06.2018. - 30.06.2018.

„Pasaciņa”
4.

Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

25.06.2018. - 26.08.2018.

5.

Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

25.06.2018. - 19.08.2018.

6.

Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

25.06.2018. - 31.07.2018.
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2018.gada 31.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 50.§
Aizņēmuma pamatsummas atmaksas grafiks (EUR)

2019.gada septembris
2019.gada decembris

3956
3952

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

3952
3952
3952
3952

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

3952
3952
3952
3952

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

3952
3952
3952
3952

2023.gada marts

3952
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