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

Pilns Ludzas novada domes sēdes protokola teksts nav pieejams, jo satur ierobežotas
pieejamības informāciju par fiziskām personām, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2019. gada 24. janvārī

Protokols Nr. 1

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās - novada domes deputāti: Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns
Sēdē nepiedalās Valdis Maslovskis – atvaļinājumā; Svetlana Rjutkinena – Rīgā
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Vladimirs
Vasiļevskis, datorsistēmu un datortīkla administrators; Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības
izpilddirektors
- Sergejs Timofejevs, avīzes “Панорама Резекне” korespondents
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšovs
, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 36 jautājumi.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar
šādiem jautājumiem:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2019. gadam.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu 2019.gadam.
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3. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009. gada 29. decembra nolikumā “Ludzas
novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”.
4. Par ilgtermiņa aizņēmumu ieguldījumam SIA “Ludzas apsaimniekotājs” pamatkapitālā.
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība papildināta ar
37., 38., 39. un 40.punktu.
Darba kārtība:
1. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
2. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
3. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
5. Par zemes vienības platības precizēšanu.
6. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un būvei.
7. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
8. Par rūpnieciskās zvejas limitu iedalīšanu 2019.gadam komerciālajai zvejai.
9. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un rūpnieciskās zvejas limitu
iedalīšanu 2019.gadam komerciālajai zvejai.
10. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu.
11. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un rūpnieciskās zvejas limitu
iedalīšanu 2019.gadam pašpatēriņa zvejai.
12. Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas limitu
pašpatēriņa zvejai 2019.gadam.
13. Par 05.01.2015. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. P-01/2015
pagarināšanu.
14. Par 13.11.2014. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. P-534/2014
pagarināšanu.
15. Par Ludzas novada domes 2018. gada 22. novembra saistošo noteikumu Nr.19
“Grozījumi Ludzas novada domes 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par
aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā”“
precizēšanu.
16. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu.
17. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un apkures izdevumu
apmaksu.
18. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
19. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3, Skolas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
20. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
22. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 11, Parku ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
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23. Par nekustamā īpašuma, “Priežukalns -2”, Briģu pagasts, Ludzas novads ar kadastra
numuru 6846 002 0149, 20,3 ha platībā nodošanu atsavināšanai.
24. Par nekustamā īpašuma, “Mežloki”, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar kadastra
numuru 68780030039, 21,2 ha platībā nodošanu atsavināšanai.
25. Par nekustamā īpašuma, “Mežnoras”, Pildas pagasts, Ludzas novads ar kadastra
numuru 6886 001 0552 nodošanu atsavināšanai.
26. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 23, Latgales ielā 242A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
27. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 15, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
28. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 25, Latgales ielā 92, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
29. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 42, Blaumaņa ielā 19, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
30. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
31. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 21, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
32. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4, Stroda ielā 42, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
33. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Brūklenes”, Evertova, Cirmas pagasts,
Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
34. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabala) Jelgavas iela 22A, Ludza,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
35. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Apenāji”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
36. Par nekustamā īpašuma – “Skolaskalns”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra
numuru 6860 001 0307, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu, sākumcenas
apstiprināšanu.
37. Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2019. gadam.
38. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu 2019. gadam.
39. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009. gada 29. decembra nolikumā “Ludzas
novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”.
40. Par ilgtermiņa aizņēmumu ieguldījumam SIA “Ludzas apsaimniekotājs”
pamatkapitālā.
1.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: A.Meikšāns
A.Meikšāns ierosina lēmuma projektu papildināt ar 5 un 6. punktu. Sēdes vadītājs E.Mekšs
aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
1.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 03.01.2019.
iesniegumu, reģ. 03.01.2019. ar Nr. 3.1.1.5/2019/41-S, par apbūvetas zemes vienības 0,549 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040102 “Alniņi”, Evertova, Cirmas pag., Ludzas nov.
piešķiršanu nomā uz desmit gadiem dzīvojamās mājas uzturēšanai, pamatojoties uz 1996. gada
3.septembra pirkuma-pārdevuma līgumu Nr. 1556 uz namīpašumu, Ludzas novada dome
konstatēja, ka:
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ar Ludzas rajona Cirmas pagasta padomes 2009. gada 12. februāra sēdes lēmuma
(protokols Nr.2, 1.&) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” tika izbeigtas lietošanas tiesības
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 0,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500040102 Cirmas pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2009. gada 12. februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.1 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 0,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040102 Cirmas pagastā līdz 2019. gada 12. februārim.
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 2011. gada 24. marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 1. punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,549
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040102 “Alniņi”, Evertova, Cirmas pag., Ludzas nov.
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
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.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350
“Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7. punkts nosaka, ka apbūvētu
zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam
(turpmāk arī - nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
“Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17. punkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par
šo noteikumu 5.punktā minēto).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punkts nosaka, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir
28 euro.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu
Nr.350 “Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7. punktu, 17. punktu
un 5.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī noslēgto lauku
apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr. 1 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes
vienību 0,549 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040102 “Alniņi”, Evertova, Cirmas pag.,
Ludzas nov. ar 2019. gada 12. februāri.
2. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, nomā apbūvētu zemes vienību 0,549 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040102 “Alniņi”, Evertova, Cirmas pag., Ludzas nov.
dzīvojamās mājas uzturēšanai ar apbūves tiesībām uz desmit gadiem no 2019. gada 13. februāra.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, termiņā no
2019.gada 13.februāra līdz 2029. gada 12. februārim.
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4. Noteikt nomas maksu zemes vienībai 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
par 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.
2.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 04.01.2019.
iesniegumu, reģ. 04.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/56-S, par apbūvetas zemes vienības 0,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020086 “Upeslejas mājas”, Juzefinova, Ņukšu pag., Ludzas
nov. piešķiršanu nomā uz desmit gadiem dzīvojamās mājas un saimniecības ēku uzturēšanai,
pamatojoties uz 1998. gada 5. oktobra dāvinājuma līgumu Nr. 4399 uz namīpašumu, Ludzas
novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra sēdes lēmuma (protokols
Nr.1, 3.§) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes pastāvīgajiem lietotājiem” 25.punktu
tika izbeigtas lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 0,50 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020086 Ņukšu pagastā.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldība 2009.gada 2.martā noslēdza lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgumu Nr.18 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 0,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020086 Ņukšu pagastā līdz 2019. gada 28. februārim.
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 2011. gada 24. marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 69. punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020086 “Upeslejas mājas”, Juzefinova, Ņukšu pag.,
Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
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.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punkts nosaka, ka apbūvētu
zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam
(turpmāk arī - nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par
šo noteikumu 5. punktā minēto).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punkts nosaka, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir
28 euro.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu
Nr.350 “Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, 17.punktu un
5.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
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Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, nomā apbūvētu zemes vienību 0,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020086 “Upeslejas mājas”, Juzefinova, Ņukšu pag., Ludzas
nov. dzīvojamās mājas un saimniecības ēku uzturēšanai ar apbūves tiesībām uz desmit gadiem no
2019. gada 1. marta.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, termiņā no
2019.gada 1. marta līdz 2029.gada 28.februārim.
3. Noteikt nomas maksu zemes vienībai 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
par 28 euro gadā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 08.01.2019.
iesniegumu, reģ. 08.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/105-S, par apbūvetas zemes vienības 9,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050115 “Druvas”, Lociši, Pureņu pag., Ludzas nov.
piešķiršanu nomā uz desmit gadiem dzīvojamās mājas un saimniecības ēku uzturēšanai,
pamatojoties uz 1988. gada 12. septembra pirkuma līgumu Nr.21 uz namīpašumu, Ludzas novada
dome konstatēja, ka:
ar Ludzas rajona Pureņu pagasta padomes 2009.gada 30.janvāra sēdes lēmuma (protokols
Nr.1) “Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” 35.punktu tika izbeigtas lietošanas
tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 9,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68880050115 Pureņu pagastā.
Ludzas rajona Pureņu pagasta pašvaldība 2009.gada 13.martā noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.15 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
9,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050115 Pureņu pagastā līdz 2019.gada
28.februārim.
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 2011. gada 24. marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 167.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 9,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050115 “Druvas”, Lociši, Pureņu pag., Ludzas nov.
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
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.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punkts nosaka, ka apbūvētu
zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam
(turpmāk arī - nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punkts nosaka, ka apbūvēta
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zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par
šo noteikumu 5. punktā minēto).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punkts nosaka, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir
28 euro.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu
Nr.350 “Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, 17.punktu un
5.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, nomā apbūvētu zemes vienību 9,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050115 “Druvas”, Lociši, Pureņu pag., Ludzas nov.
dzīvojamās mājas un saimniecības ēku uzturēšanai ar apbūves tiesībām uz desmit gadiem no
2019.gada 1.marta.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, termiņā no
2019.gada 1.marta līdz 2029.gada 28.februārim.
3. Noteikt nomas maksu zemes vienībai 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
par 28 euro gadā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 15.01.2019.
iesniegumu, reģ. 15.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/213-S, par apbūvetas zemes vienības 1894 kv.m
platībā ar kadastra apzīmējumu 68010020189 Tālavijas ielā 101, Ludza, Ludzas nov. piešķiršanu
nomā uz desmit gadiem dzīvojamās mājas un saimniecības ēku uzturēšanai, pamatojoties uz
Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 2018.gada 28.aprīļa mantojuma apliecību (par tiesībām
uz mantojumu pēc likuma) Nr. 963 uz namīpašumu, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas pilsētas domes 2009.gada 21.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.9, 4.§) “Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes pletības noteikšanu”
4.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
1894 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010020189 Tālavijas ielā 101, Ludza.
Ludzas novada pašvaldība 2009. gada 22. jūlijā noslēdza zemesgabala nomas līgumu
Nr.15 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 1894 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010020189 Tālavijas ielā 101, Ludza. <Vārds Uzvārds> mirusi 2017.gada
20.septembrī.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta sestā daļa nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru
izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Ar Ludzas pilsētas domes 2009.gada 21.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.9, 4.§) “Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes pletības noteikšanu”
4.punkta otro apakšpunktu tika atzīts, ka zemes vienība 91894 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010020189 Tālavijas ielā 101, Ludza piekrītoša Ludzas pilsētas pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestā daļa nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku apvidu
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zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
2018.gada 28.aprīlī <Vārds Uzvārds> pieņēma nomas tiesības uz zemes vienību kadastra
apzīmējumu 68010020189 no 2017. gada 20. septembrī mirušās laulātās <Vārds Uzvārds>
atstāto mantojumu uz namīpašumu un ir faktiskā lietotāja uz zemes vienību 1894 kv.m platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010020189 Tālavijas ielā 101, Ludza, Ludzas nov. ar 2018. gada
28.aprīli.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu Nr.350
“Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7. punkts nosaka, ka apbūvētu
zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam
(turpmāk arī - nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par
šo noteikumu 5. punktā minēto).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punkts nosaka, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir
28 euro.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu
Nr.350 “Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, 17.punktu un
5.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, nomā apbūvētu zemes vienību 1894 kv.m
platībā ar kadastra apzīmējumu 68010020189 Tālavijas ielā 101, Ludza, Ludzas nov. dzīvojamās
mājas un saimniecības ēku uzturēšanai ar apbūves tiesībām uz desmit gadiem no 2018.gada
28.aprīļa.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, termiņā no 2018.
gada 28. aprīļa līdz 2028. gada 27. aprīlim.
3. Noteikt nomas maksu zemes vienībai 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
par 28 euro gadā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 17.01.2019.
iesniegumu, reģ. 17.01.2019. ar Nr. 3.1.1.5/2019/247-S, par apbūvētas zemes vienības 0,632 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010245 Līvānu ielā 2, Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov.
piešķiršanu nomā uz desmit gadiem dzīvojamās mājas un saimniecības ēku uzturēšanai,
pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 2014. gada 1. aprīļa dzīvojamo telpu īres līgumu,
Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra sēdes lēmuma (protokols
Nr.1, 3.§) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes pastāvīgajiem lietotājiem” 3.punktu
tika izbeigtas lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 0,45 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010245 Ņukšu pagastā.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldība 2009.gada 2.martā noslēdza lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgumu Nr.20 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 0,45 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010245 Ņukšu pagastā līdz 2019. gada 28. februārim.
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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 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 53.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,45
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010245 “Kociņi”, Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov.
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 47.§) “Par
platību apstiprināšanu Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošām zemes vienībām Cirmas
pagasta, Isnaudas pagasta, Pureņu pagasta un Ņukšu pagasta teritorijās” 157.punktu zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68800010245 Ņukšu pag., Ludzas nov. tika apstiprināta platība
0,632 ha.
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.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punkts nosaka, ka apbūvētu
zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam
(turpmāk arī - nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par
šo noteikumu 5. punktā minēto).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punkts nosaka, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir
28 euro.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu
Nr.350 “Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, 17.punktu un
5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, nomā apbūvētu zemes vienību 0,632 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010245 Līvānu ielā 2, Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov.
dzīvojamās mājas un saimniecības ēku uzturēšanai ar apbūves tiesībām uz desmit gadiem no
2019.gada 1.marta.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, termiņā no
2019.gada 1.marta līdz 2029.gada 28.februārim.
3. Noteikt nomas maksu zemes vienībai 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
par 28 euro gadā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
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Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 22.01.2019.
iesniegumu, reģ. 22.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/292-S, par apbūvētas zemes vienību 0,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010323 “Mežiņi”, Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov.
piešķiršanu nomā uz desmit gadiem dzīvojamās mājas un saimniecības ēku uzturēšanai,
pamatojoties uz 1992.gada 14.jūlija paju vienošanās līgumu Nr.71, Ludzas novada dome
konstatēja, ka:
ar Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra sēdes lēmumu (protokols
Nr.1, 3.§) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes pastāvīgajiem lietotājiem” 33.punktu
tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010323 Ņukšu pagastā.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldība 2009.gada 2.martā noslēdza lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgumu Nr.13 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 0,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010323 Ņukšu pagastā līdz 2019.gada 28.februārim.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 67.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,2
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010323 “Mežiņi”, Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov.
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
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.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punkts nosaka, ka apbūvētu
zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam
(turpmāk arī - nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par
šo noteikumu 5. punktā minēto).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punkts nosaka, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir
28 euro.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu
Nr.350 “Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, 17.punktu un
5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, nomā apbūvētu zemes vienību 0,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010323 “Mežiņi”, Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov.
dzīvojamās mājas un saimniecības ēku uzturēšanai ar apbūves tiesībām uz desmit gadiem no
2019.gada 1.marta.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, termiņā no
2019.gada 1.marta līdz 2029.gada 28.februārim.
3. Noteikt nomas maksu zemes vienībai 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
par 28 euro gadā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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2.§
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
A.Meikšāns ierosina no lēmuma projekta izslēgt 13.punktu un papildināt ar 39.45.punktiem. Sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
1.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 02.01.2019.
iesniegumu, reģ. 02.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/7-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 0,066 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030260 Cirmas
pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Cirmas pagasta
padomes 2009. gada 12. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.&) “Par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanu” tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, uz zemes vienību 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030260
Cirmas pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2009.gada 12.februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.5 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030260 Cirmas pagastā līdz 2019.gada
12.februārim. Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma
termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” tika atzīts, ka zemes vienība 0,04 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68500030260 Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2018.gada 30.augusta sēdes lēmuma (protokols Nr.11, 3.§)
“Par zemes vienības platības precizēšanu” otro punktu tika precizēta zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 68500030260 Cirmas pag., Ludzas nov. platība no 0,04 ha uz 0,066 ha.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos“, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
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Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.5 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, zemes
nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 0,066 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030260 Cirmas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 13.februāri uz desmit
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 12.februārī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.5 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 02.01.2019.
iesniegumu, reģ. 02.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/12-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040275 un uz
zemes vienību 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040276 Cirmas pag., Ludzas nov. uz
desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Cirmas pagasta padomes 2009.gada
12.februāra sēdes lēmumu (prototokols Nr. 2, 1.&) “Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanu” tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz
zemes vienību 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030275 un uz zemes vienību 0,03 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030276 Cirmas pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2009.gada 12.februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.21 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030275 un uz zemes vienību 0,03 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68500030276 Cirmas pagastā līdz 2019.gada 12.februārim. Lauku apvidus
zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka
pieprasījuma.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 21.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,05
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030275 un zemes vienība 0,03 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500030276 Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos“, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
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zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.21 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
zemes nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030275 un uz neapbūvētu zemes vienību 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030276 Cirmas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 13.februāri uz desmit
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par katru zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās
vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 12.februārī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.21 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 02.01.2019.
iesniegumu, reģ. 02.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/11-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040390 Cirmas pag.,
Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Cirmas pagasta padomes
2009.gada 12.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.&) “Par zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanu” tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
uz zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040390 Cirmas pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2009. gada 12. februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr. 57 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040390 Cirmas pagastā līdz 2019.gada
12.februārim. Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma
termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 59.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 3,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040390 Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
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Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos“, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.57 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
zemes nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500040390 Cirmas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 13.februāri uz desmit
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 12.februārī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.57 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 02.01.2019.
iesniegumu, reģ. 02.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/22-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 2,4525 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020158 “Sētas”,
Ņukšu pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Ņukšu pagasta
padomes 2009. gada 29. janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 3.§) “Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu zemes pastāvīgajiem lietotājiem” 24.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas
tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800020158 Ņukšu pagastā.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldība 2009.gada 2.martā noslēdza lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgumu Nr.14 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 3,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020158 Ņukšu pagastā līdz 2019.gada 28.februārim.
Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.2. punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt
pēc nomnieka pieprasījuma.
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
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sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti
zemes nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 70.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 3,6
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020158 “Sētas”, Ņukšu pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 47.§) “Par
platību apstiprināšanu Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošām zemes vienībām Cirmas
pagasta, Isnaudas pagasta, Pureņu pagasta un Ņukšu pagasta teritorijās” 193.punktu zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu “Sētas”, Ņukšu pag., Ludzas nov. tika apstiprināta platība
2,4525 ha.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos“, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldības 2009.gada 2.martā noslēgto lauku
apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.14 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, zemes
nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 2,4525 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800020158 “Sētas”, Ņukšu pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 1.martu uz
desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 2.martā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.14 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 02.01.2019.
iesniegumu, reģ. 02.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/21-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 2,6504 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020056 un uz
zemes vienību 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020057 “Lauki”, Ņukšu pag., Ludzas
nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2009.gada
29.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 3.§) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes
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pastāvīgajiem lietotājiem” 23.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, uz zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020056 un uz
zemes vienību 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020057 Ņukšu pagastā.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldība 2009.gada 2.martā noslēdza lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgumu Nr.4 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 2,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020056 un uz zemes vienību 4,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800020057 Ņukšu pagastā līdz 2019.gada 28.februārim. Lauku apvidus zemes
nomas tipveida līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka
pieprasījuma.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 45.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 2,2
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020056 un zemes vienība 4,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800020057 “Lauki”, Ņukšu pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 47.§)
“Par platību apstiprināšanu Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošām zemes vienībām
Cirmas pagasta, Isnaudas pagasta, Pureņu pagasta un Ņukšu pagasta teritorijās” 186.punktu
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68800020056 “Sētas”, Ņukšu pag., Ludzas nov. tika
apstiprināta platība 2,6504 ha.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos“, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldības 2009.gada 2.martā noslēgto lauku
apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.4 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, zemes
nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 2,6504 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800020056 un uz neapbūvētu zemes vienību 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
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68800020057 “Lauki”, Ņukšu pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 1.martu uz
desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par katru zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās
vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 2.martā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.4 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 03.01.2019.
iesniegumu, reģ. 03.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/30-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 1,0261 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040469 “Alniņi”,
Cirmas pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Cirmas pagasta
padomes 2009.gada 12.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.&) “Par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanu” tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, uz zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040469 Cirmas
pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2009.gada 12.februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.1 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 1,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040469 Cirmas pagastā līdz 2019.gada 12.februārim.
Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt
pēc nomnieka pieprasījuma.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 1.punktu tika atzīts, ka zemes vienība
1,0261 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040469 “Alniņi”, Cirmas pag., Ludzas nov.
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos“, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

18
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.1 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, zemes
nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 1,0261 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500040469 “Alniņi”, Cirmas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 13.februāri
uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 12.februārī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.1 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
7.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 03.01.2019.
iesniegumu, reģ. 03.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/41-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 0,322 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030229 Cirmas
pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Cirmas pagasta
padomes 2009.gada 12.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.&) “Par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanu” tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, uz zemes vienību 0,39 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030229
Cirmas pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2009.gada 12.februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.62 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
0,39 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030229 Cirmas pagastā līdz 2019.gada
12.februārim. Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma
termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 62.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,39
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030229 Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 47.§) “Par
platību apstiprināšanu Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošām zemes vienībām Cirmas
pagasta, Isnaudas pagasta, Pureņu pagasta un Ņukšu pagasta teritorijās” 19.punktu zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500030229 “Lilijlejas”, Cirmas pag., Ludzas nov. tika
apstiprināta platība 0,322 ha.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos“, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
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zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.62 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
zemes nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 0,322 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030229 “Lilijlejas”, Cirmas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada
13.februāri uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 12.februārī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.62 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
8.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 07.01.2017.
iesniegumu, reģ. 07.01.2017. ar Nr.3.1.1.5/2019/67-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 1,3327 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880010259 Pureņu
pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Pureņu pagasta padomes
2008.gada 17.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8) “Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanos” tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz
zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880010259 Pureņu pagastā.
Ludzas rajona Pureņu pagasta pašvaldība 2008.gada 20.septembrī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.9 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 1,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880010259 Pureņu pagastā līdz 2014.gada 28.februārim.
Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt
pēc nomnieka pieprasījuma.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 144.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 1,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880010259 Pureņu pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 27.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 4.§) “Par
zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noteikšanu” tika piešķirtas zemes nomas
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tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68880010259 Pureņu pag., Ludzas nov.
Ludzas novada pašvaldība 2014.gada 6.martā noslēdza zemesgabala nomas līgumu
Nr. Z-41/2014 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 1,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68880010259 Pureņu pagastā līdz 2019.gada 28.februārim.
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 47.§) “Par
platību apstiprināšanu Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošām zemes vienībām Cirmas
pagasta, Isnaudas pagasta, Pureņu pagasta un Ņukšu pagasta teritorijās” 113. punktu zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68880010259 Pureņu pag., Ludzas nov. tika apstiprināta platība
1,3327 ha.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos“, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 6.martā noslēgto zemesgabala nomas
līgumu Nr.Z-41/2014 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, zemes nomas tiesības uz zemes
vienību 1,3327 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880010259 Pureņu pag., Ludzas nov. bez
apbūves tiesībām ar 2019.gada 1.martu uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2014.gada 6.martā noslēgtā zemesgabala nomas līguma Nr. Z-41/2014 termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
9.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 08.01.2019.
iesniegumu, reģ. 08.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/103-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030391 Cirmas
pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Cirmas pagasta
padomes 2009.gada 12.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.&) “Par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanu” tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, uz zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030391
Cirmas pagastā.
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Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2009.gada 12.februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.29 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030391 Cirmas pagastā līdz 2019.gada
12.februārim. Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma
termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 52.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,05
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030391 Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos“, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.29 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
zemes nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030391 Cirmas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 13.februāri uz
desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 12.februārī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.29 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
10.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 08.01.2019.
iesniegumu, reģ. 08.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/108-S, par zemes nomas līguma termiņa

22
pagarināšanu uz zemes vienību 0,098 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020216 “Akoti”,
Isnaudas pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas novada domes
2014.gada 27.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 4.§) “Par zemes nomas tiesību piešķiršanu
un nomas līguma noslēgšanu” 5.punktu tika piešķirtas zemes nomas tiesības <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, uz zemes vienību 0,098 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020216
“Akoti”, Isnaudas pag., Ludzas nov. termiņā uz pieciem gadiem no 2014.gada 1.marta.
Ludzas novada pašvaldība 2014.gada 6.martā noslēdza zemesgabala nomas līgumu Nr.Z40/2014 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 0,098 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020216 “Akoti”, Isnaudas pag., Ludzas nov. līdz 2019.gada 28.februārim.
Zemesgabala nomas līguma 6.2.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka
pieprasījuma.
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 2010.gada 30.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.26, 1.§)
“Par jaunas adreses piešķiršanu un zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 62.punkta trešo
apakšpunktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,098 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020216
“Akoti”, Isnaudas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2. punkts nosaka, ka neapbūvēts
zemesgabals, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par
zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks
neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas
piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.2. punkts nosaka, ka šo noteikumu
29.2. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksa gadā ir 0,5 % no zemesgabala kadastrālās
vērtības (nepiemērojot šo noteikumu 5. punktu).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
“Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.punktu un 30.2.punktu,
un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas novada pašvaldība 2014.gada 6.martā noslēgto zemesgabala nomas
līgumu Nr.Z-40/2014 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, zemes nomas tiesības uz zemes
vienību 0,098 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020216 “Akoti”, Isnaudas pag., Ludzas
nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 1.martu uz divpadsmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2014.gada 6.martā noslēgtā zemesgabala nomas līguma Nr.Z-40/2014 termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
11.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 08.01.2019.
iesniegumu, reģ. 08.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/105-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050107, uz zemes
vienību 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050116, uz zemes vienību 1,3 ha platībā ar
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kadastra apzīmējumu 68880050125 un uz zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68880050127 “Druvas”, Pureņu pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar
Ludzas rajona Pureņu pagasta padomes 2009.gada 30.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1)
“Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” 35.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas
tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68880050107, uz zemes vienību 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68880050116, uz zemes vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050125 un uz
zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050127 Pureņu pagastā.
Ludzas rajona Pureņu pagasta pašvaldības 2009.gada 13.martā noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.15 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050107, uz zemes vienību 4,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68880050116, uz zemes vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68880050125 un uz zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050127 Pureņu
pagastā līdz 2019.gada 13.martam. Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.2.punkts
nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
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 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 167.punktu tika atzīts, ka zemes vienību 1,4
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050107, uz zemes vienība 4,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68880050116, uz zemes vienība 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68880050125 un uz zemes vienība 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050127
“Druvas”, Pureņu pag., Ludzas nov. piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos“, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Pureņu pagasta pašvaldības 2009.gada 13.martā noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.15 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
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zemes nomas tiesības uz zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050107, uz
zemes vienību 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050116, uz zemes vienību 1,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050125 un uz zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68880050127 “Druvas”, Pureņu pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar
2019.gada 14.martu uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par katru zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās
vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 13.martā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.15 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
12.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 09.01.2019.
iesniegumu, reģ. 09.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/115-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 0,567 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010505
“Balodīši”, Ņukšu pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona
Ņukšu pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 3.§) “Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu zemes pastāvīgajiem lietotājiem” 16.punktu tika izbeigtas zemes
lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 0,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800010505 Ņukšu pagastā.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldība 2009.gada 2.martā noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.8 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 0,7
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010505 Ņukšu pagastā līdz 2019.gada 28.februārim.
Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt
pēc nomnieka pieprasījuma.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011. gada 24. marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 55.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,7
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010505 “Balodīši”, Ņukšu pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 47.§) “Par
platību apstiprināšanu Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošām zemes vienībām Cirmas
pagasta, Isnaudas pagasta, Pureņu pagasta un Ņukšu pagasta teritorijās” 168.punktu zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68800010505 “Balodīši”, Ņukšu pag., Ludzas nov. tika
apstiprināta platība 0,567 ha.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos“, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
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Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldības 2009.gada 2.martā noslēgto lauku
apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.8 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, zemes
nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 0,567 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800010505 “Balodīši”, Ņukšu pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 1.martu uz
desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par katru zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās
vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 2.martā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.8 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
13.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 11.01.2019.
iesniegumu, reģ. 11.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/164-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030219 “Ingas”,
Ņukšu pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Ņukšu pagasta
padomes 2009.gada 29.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 3.§) “Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu zemes pastāvīgajiem lietotājiem” 29.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800030219 Ņukšu pagastā.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldība 2009.gada 2.martā noslēdza lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgumu Nr.26 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 0,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030219 Ņukšu pagastā līdz 2019.gada 28.februārim.
Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt
pēc nomnieka pieprasījuma.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 76.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030219 “Ingas”, Ņukšu pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
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Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldības 2009.gada 2.martā noslēgto lauku
apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.26 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, zemes
nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030219
“Ingas”, Ņukšu pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 1.martu uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par katru zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās
vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 2.martā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.26 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
14.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 11.01.2019.
iesniegumu, reģ. 11.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/168-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020383 un uz zemes
vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020387 Cirmas pag., Ludzas nov. uz desmit
gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Cirmas pagasta padomes 2009.gada 12.februāra
sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.&) “Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” tika
izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 3,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020383 un uz zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500020387 Cirmas pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2009.gada 12.februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.28 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020383 un uz zemes vienību 3,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68500020387 Cirmas pagastā līdz 2019.gada 12.februārim. Lauku apvidus
zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka
pieprasījuma.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
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pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 56.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 3,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020383 un uz zemes vienība 3,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500020387 Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.29 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
zemes nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500020383 un uz zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020387 Cirmas
pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 13.februāri uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 12.februārī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.28 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 14.01.2019.
iesniegumu, reģ. 14.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/191-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040322 Cirmas
pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Cirmas pagasta
padomes 2009.gada 12.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.&) “Par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanu” tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, uz zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040322
Cirmas pagastā.
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Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2009.gada 12.februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr. 46 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040322 Cirmas pagastā līdz 2019.gada
12.februārim. Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma
termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 45.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,05
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040322 Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos“, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.46 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
zemes nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500040322 Cirmas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 13.februāri uz desmit
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 12.februārī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.46 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
16.
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Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 15.01.2019.
iesniegumu, reģ. 15.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/209-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 0,8155 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010243, uz
zemes vienību 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010244 un uz zemes vienību 0,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010695 “Mirāža”, Ņukšu pag., Ludzas nov. uz desmit
gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.1, 3.§) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes pastāvīgajiem
lietotājiem” 29.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas
kods>, uz zemes vienību 0,8155 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010243, uz zemes
vienību 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010244 un uz zemes vienību 0,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68800010695 Ņukšu pagastā.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldība 2009.gada 31.martā noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.32 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
0,8155 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010243, uz zemes vienību 1,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800010244 un uz zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800010695 Ņukšu pagastā līdz 2019.gada 30.martam. Lauku apvidus zemes nomas tipveida
līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 54.punktu tika atzīts, ka zemes vienība
0,8155 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010243, zemes vienība 1,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800010244 un zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010695
“Mirāža”, Ņukšu pag., Ludzas nov. piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Pagarināt Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldības 2009.gada 31.martā noslēgto lauku
apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.32 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, zemes
nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 0,8155 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800010243, uz neapbūvētu zemes vienību 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010244
un uz neapbūvētu zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010695 “Mirāža”,
Ņukšu pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 31.martu uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par katru zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās
vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 31.martā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.32 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
17.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 15.01.2019.
iesniegumu, reģ. 15.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/203-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030289 Cirmas
pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Cirmas pagasta
padomes 2009.gada 12.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.&) “Par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanu” tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, uz zemes vienību 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030289
Cirmas pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2009.gada 12.februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.63 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030289 Cirmas pagastā līdz 2019.gada
12.februārim. Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma
termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
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 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011. gada 24. marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 63.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,04
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030289 Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr. 644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.63 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
zemes nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030289 Cirmas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 13.februāri uz desmit
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 12.februārī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.63 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
18.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 16.01.2019.
iesniegumu, reģ. 16.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/230-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 0,143 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030282 Cirmas
pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Cirmas pagasta
padomes 2009.gada 12.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.&) “Par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanu” tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030282 Cirmas
pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2009.gada 12.februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.61 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030289 Cirmas pagastā līdz 2019.gada
12.februārim. Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma
termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
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 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 64.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030282 Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 47.§) “Par
platību apstiprināšanu Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošām zemes vienībām Cirmas
pagasta, Isnaudas pagasta, Pureņu pagasta un Ņukšu pagasta teritorijās” 23.punktu zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500030282 Cirmas pag., Ludzas nov. tika apstiprināta platība
0,143 ha.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
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gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.61 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
zemes nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 0,143 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030282 Cirmas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 13.februāri uz desmit
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 12.februārī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.61 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
19.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 17.01.2019.
iesniegumu, reģ. 17.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/236-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030308 Cirmas
pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Cirmas pagasta
padomes 2009.gada 12.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2.1.&) “Par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanu” tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030308
Cirmas pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2009.gada 12.februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.66 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030308 Cirmas pagastā līdz 2019.gada
12.februārim. Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma
termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
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.
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Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 61.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,06
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030308 Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.66 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
zemes nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030308 Cirmas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 13.februāri uz desmit
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 12.februārī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.66 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
20.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 17.01.2019.
iesniegumu, reģ. 17.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/235-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030310 Cirmas
pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Cirmas pagasta
padomes 2009.gada 12.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.&) “Par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanu” tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, uz zemes vienību 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030310
Cirmas pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2009.gada 12.februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.24 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030310 Cirmas pagastā līdz 2019.gada
12.februārim. Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma
termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
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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 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 24.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,04
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030310 Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.24 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
zemes nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030310 Cirmas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 13.februāri uz desmit
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 12.februārī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.24 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
21.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 17.01.2019.
iesniegumu, reģ. 17.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/240-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010307, uz zemes
vienību 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010318, uz zemes vienību 0,1455 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68800010731 un uz zemes vienību 1,2002 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800010749 “Allas”, Ņukšu pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts,
ka ar Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra sēdes lēmumu (protokols
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Nr.1, 3.§) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes pastāvīgajiem lietotājiem” 8.punktu
tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010307, uz zemes vienību 2,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800010318, uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800010731 un uz zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010749 Ņukšu
pagastā.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldība 2009.gada 2.martā noslēdza lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgumu Nr.10 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 1,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010307, uz zemes vienību 2,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800010318, uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800010731 un uz zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010749 Ņukšu
pagastā līdz 2019.gada 28.februārim. Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.2.punkts
nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
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 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 61.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 1,2
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010307, zemes vienība 2,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800010318, zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010731
un zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010749 “Allas”, Ņukšu pag.,
Ludzas nov. piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 47.§) “Par
platību apstiprināšanu Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošām zemes vienībām Cirmas
pagasta, Isnaudas pagasta, Pureņu pagasta un Ņukšu pagasta teritorijās” 183.punktu zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68800010731 “Allas”, Ņukšu pag., Ludzas nov. tika apstiprināta
platība 0,1455 ha.
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 47.§) “Par
platību apstiprināšanu Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošām zemes vienībām Cirmas
pagasta, Isnaudas pagasta, Pureņu pagasta un Ņukšu pagasta teritorijās” 185.punktu zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68800010731 “Allas”, Ņukšu pag., Ludzas nov. tika apstiprināta
platība 1,2002 ha.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
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neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldības 2009.gada 2.martā noslēgto lauku
apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.10 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, zemes
nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800010307, uz neapbūvētu zemes vienību 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800010318, uz neapbūvētu zemes vienību 0,1455 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800010731 un uz neapbūvētu zemes vienību 1,2002 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800010749 “Allas”, Ņukšu pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 1.martu uz
desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 2.martā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.10 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
22.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 17.01.2019.
iesniegumu, reģ. 17.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/243-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 0,3853 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030166 un uz
zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030259 Cirmas pag., Ludzas nov. uz
desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Cirmas pagasta padomes 2009.gada
12.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.&) “Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanu” tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz
zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030166 un uz zemes vienību 0,04 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030259 Cirmas pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2009.gada 12.februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.35 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030166 un uz zemes vienību 0,04 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68500030259 Cirmas pagastā līdz 2019.gada 12.februārim. Lauku apvidus
zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka
pieprasījuma.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 58.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030166 un uz zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500030259 Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 47.§) “Par
platību apstiprināšanu Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošām zemes vienībām Cirmas
pagasta, Isnaudas pagasta, Pureņu pagasta un Ņukšu pagasta teritorijās” 12.punktu zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500030166 Cirmas pag., Ludzas nov. tika apstiprināta platība
0,3853 ha.
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Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.35 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
zemes nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 0,3853 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030166 un uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030259 Cirmas
pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 13.janvāri uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 12.februārī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.35 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
23.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, LV-5729, 28.12.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 28.12.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/3439-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 <Vārds Uzvārds> uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0224 un 6878
005 0308.
2009. gada 30. janvārī par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0224 un
6878 005 0308 noslēgts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.14/09 starp Nirzas
pagasta padomi un pirmtiesīgu personu <Vārds Uzvārds>.
Līgums ir spēkā līdz 2019. gada 1. februārim.
Līguma 2.3. punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Ludzas novada dome ar 2011. gada 24. februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 12.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0224 un 0,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0308, Nirzas pagasts, Ludzas novads ir piekrītošas
Ludzas novada pašvaldībai.
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Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0224 un 6878 005 0308, Nirzas
pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumu Nr. 644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 30.janvāra lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.14/09
termiņu no 2019.gada 2.februāra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

24.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 02.01.2019.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 02.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/6-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 <Vārds Uzvārds> uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0214 un 6878
005 0248.
2009.gada 30.janvārī par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0214 un
6878 005 0248 noslēgts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.23/09 starp Nirzas
pagasta padomi un pirmtiesīgu personu <Vārds Uzvārds>.
Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 1.februārim.
Līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Ludzas novada dome ar 2011. gada 24. februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 21.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0214 un 6878 005 0248,
Nirzas pagasts, Ludzas novads ir piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienībām 0,6856 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0214 un 0,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0248, Nirzas pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
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Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 30.janvāra lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.23/09
termiņu no 2019.gada 2.februāra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
25.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 03.01.2019.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 03.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/32-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 <Vārds Uzvārds> uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0223, 6878
005 0305 un 6878 005 0307.
2009.gada 30.janvārī par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0223,
6878 005 0305 un 6878 005 0307 noslēgts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.13/09
starp Nirzas pagasta padomi un pirmtiesīgu personu <Vārds Uzvārds>.
Līgums ir spēkā līdz 2019. gada 1. februārim.
Līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 11.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0223, 6878 005 0305 un
6878 005 0307, Nirzas pagasts, Ludzas novads ir piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienībām 0,2283 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0223, 1,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0305 un 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878
005 0307, Nirzas pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 30.janvāra lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.13/09
termiņu no 2019.gada 2.februāra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
26.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, LV-5729, 03.01.2019.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 03.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/33-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
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tiesības <Vārds Uzvārds> uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0238 un 6878
005 0318.
2009.gada 30.janvārī par zemes vienībām 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005
0238 un 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0318 noslēgts lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgums Nr.10/09 starp Nirzas pagasta padomi un pirmtiesīgu personu <Vārds
Uzvārds>.
Līgums ir spēkā līdz 2019. gada 1. februārim.
Līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Ludzas novada dome ar 2011. gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 8.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0238 un 6878 005 0318,
Nirzas pagasts, Ludzas novads ir piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0238 un 6878 005 0318, Nirzas
pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 30.janvāra lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.10/09
termiņu no 2019.gada 2. februāra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
27.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 02.01.2019.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 02.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/14-S, par
zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras pagasta
padomes sēdes 2009.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 8.§, 8.70.p.) tika izbeigtas
lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds> uz zemes vienību 9,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6860 006 0266.
2009.gada 20.februārī par zemes vienību 9,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 006
0266 noslēgts zemes nomas līgums Nr.19/2009 starp Istras pagasta padomi un pirmtiesīgu
personu <Vārds Uzvārds>.
Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 19.februārim.
Līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka
vienošanās pamata.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 133.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 9,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0266, Istras
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0266, Istras pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
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Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai
nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 20.februāra zemes nomas līguma Nr.19/2009 termiņu no 2019.gada
20.februāra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
28.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 27.12.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 02.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/18-S, par
zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras pagasta
padomes sēdes 2009.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 8.§, 8.35.p.) tika izbeigtas
lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds> uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6860 001
0476 un 6860 001 0648.
2009.gada 20.februārī par zemes vienībām 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860
001 0476 un 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0648 noslēgts zemes nomas
līgums Nr.06/2009 starp Istras pagasta padomi un pirmtiesīgu personu <Vārds Uzvārds>.
Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 19.februārim.
Līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka
vienošanās pamata.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 121.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6860 001 0476 un 6860 001 0648,
Istras pagasts, Ludzas novads ir piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6860 001 0476 un 6860 001 0648, Istras
pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Pagarināt 2009.gada 20.februāra zemes nomas līguma Nr.06/2009 termiņu no
2019.gada 20.februāra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
29.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 28.12.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 02.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/19-S, par
zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras pagasta
padomes sēdes 2009.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 8.§, 8.30.p.) tika izbeigtas
lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds> uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6860 001
0289, 6860 001 0493, 6860 001 0503, 6860 001 0538.
2009.gada 20.februārī par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6860 001 0289,
6860 001 0493, 6860 001 0503, 6860 001 0538 noslēgts zemes nomas līgums Nr.08/2009 starp
Istras pagasta padomi un pirmtiesīgu personu <Vārds Uzvārds>.
Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 19.februārim.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 123.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0289, 1,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0493, 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001
0503 un 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0538, Istras pagasts, Ludzas novads ir
piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Zemes nomas līguma 2.2. punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz
iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata.
<Vārds Uzvārds> ar 28.12.2018. iesniegumu atsakās no zemes nomas tiesībām uz zemes
vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0493.
Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6860 001 0289, 6860 001 0503, 6860 001
0538, Istras pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 20.februāra zemes nomas līguma Nr.08/2009 termiņu par zemes
vienībām 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0289, 0,02 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 001 0503, 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0538 no
2019.gada 20.februāra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
30.
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Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 07.01.2019.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 07.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/71-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 <Vārds Uzvārds> uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0264, 6878
005 0351 un 6878 007 0053.
2009.gada 30.janvārī par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0264,
6878 005 0351 un 6878 007 0053 noslēgts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.16/09
starp Nirzas pagasta padomi un pirmtiesīgu personu <Vārds Uzvārds>.
Līgums ir spēkā līdz 2019. gada 1. februārim.
Līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 14.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0264, 0,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0351 un 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878
007 0053, Nirzas pagasts, Ludzas novads ir piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0264, 6878 005 0351 un 6878
007 0053, Nirzas pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 30.janvāra lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.16/09
termiņu no 2019.gada 2.februāra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
31.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 07.01.2019.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 07.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/72-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 <Vārds Uzvārds> uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0221.
2009.gada 30.janvārī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0221 noslēgts
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.8/09 starp Nirzas pagasta padomi un pirmtiesīgu
personu <Vārds Uzvārds>.
Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 1.februārim.
Līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Ludzas novada dome ar 2011. gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 39.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0221, Nirzas
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
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Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0221, Nirzas pagasts, Ludzas
novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 30.janvāra lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.8/09
termiņu no 2019.gada 2.februāra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
32.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 04.01.2019.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 07.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/73-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 <Vārds Uzvārds> uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 003 0067 un 6878
005 0306.
2009.gada 30.janvārī par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 003 0067 un
6878 005 0306 noslēgts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.2/09 starp Nirzas pagasta
padomi un pirmtiesīgu personu <Vārds Uzvārds>.
Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 1.februārim.
Līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 2.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 003 0067 un 4,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0306, Nirzas pagasts, Ludzas novads ir piekrītošas
Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 003 0067 un 6878 005 0306, Nirzas
pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21. panta 14. punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
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Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 30.janvāra lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.2/09
termiņu no 2019.gada 2.februāra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
33.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 07.01.2019.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 07.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/75-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 <Vārds Uzvārds> uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0210, 6878
005 0236 un 6878 005 0304.
2009.gada 30.janvārī par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0210,
6878 005 0236 un 6878 005 0304 noslēgts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.6/09
starp Nirzas pagasta padomi un pirmtiesīgu personu <Vārds Uzvārds>.
Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 1.februārim.
Līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Ludzas novada dome ar 2011. gada 24. februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 4.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0210, 0,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0236 un 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878
005 0304, Nirzas pagasts, Ludzas novads ir piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0210, 6878 005 0236 un 6878
005 0304, Nirzas pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 30.janvāra lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.6/09
termiņu no 2019.gada 2.februāra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
34.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 08.01.2019.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 08.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/99-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
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tiesības <Vārds Uzvārds> uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0283 un 6878
005 0300.
2009.gada 30.janvārī par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0283 un
6878 005 0300 noslēgts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.12/09 starp Nirzas
pagasta padomi un pirmtiesīgu personu <Vārds Uzvārds>.
Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 1.februārim.
Līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 10.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0283 un 6878 005 0300,
Nirzas pagasts, Ludzas novads ir piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0283 un 6878 005 0300, Nirzas
pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 30.janvāra lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.12/09
termiņu par zemes vienībām 0,1626 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0283 un 1,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0300 no 2019.gada 2.februāra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
35.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 07.01.2019.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 09.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/109-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 <Vārds Uzvārds> uz zemes vienību 15,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 001
9926.
2009.gada 30.janvārī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6878 001 9926 noslēgts
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.18/09 starp Nirzas pagasta padomi un pirmtiesīgu
personu <Vārds Uzvārds>.
Līgums ir spēkā līdz 2019. gada 1. februārim.
Līguma 2.3. punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 16.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 15,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 001 9926, Nirzas
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 001 9926, Nirzas pagasts, Ludzas
novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
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aprēķināšanas kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 30.janvāra lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.18/09
termiņu no 2019.gada 2.februāra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
36.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 10.01.2019.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 10.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/139-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 <Vārds Uzvārds> uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0235 un 6878
005 0288.
2009.gada 30.janvārī par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0235 un
6878 005 0288 noslēgts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.22/09 starp Nirzas
pagasta padomi un pirmtiesīgu personu <Vārds Uzvārds>.
Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 1.februārim.
Līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Ludzas novada dome ar 2011. gada 24. februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 20.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0235 un 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0288, Nirzas pagasts, Ludzas novads ir piekrītošas
Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0235 un 6878 005 0288, Nirzas
pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 30.janvāra lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.22/09
termiņu no 2019.gada 2.februāra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
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3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
37.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 10.01.2019.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 10.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/140-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 <Vārds Uzvārds> uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0225.
2009.gada 30.janvārī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0225 noslēgts
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.9/09 starp Nirzas pagasta padomi un pirmtiesīgu
personu <Vārds Uzvārds>.
Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 1.februārim.
Līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 6.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0225, Nirzas pagasts, Ludzas
novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0225, Nirzas pagasts, Ludzas
novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 30.janvāra lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.9/09
termiņu par zemes vienību 0,2103 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0225 no
2019.gada 2.februāra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
38.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 10.01.2019.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 10.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/141-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 <Vārds Uzvārds> uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0164, 6878
005 0165 un 6878 005 0379.
2009.gada 30.janvārī par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0164,
6878 005 0165 un 6878 005 0379 noslēgts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.4/09
starp Nirzas pagasta padomi un pirmtiesīgu personu <Vārds Uzvārds>.
Līgums ir spēkā līdz 2019. gada 1. februārim.
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Līguma 2.3. punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Ludzas novada dome ar 2011. gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 38.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0164, 6878 005 0165 un
6878 005 0379, Nirzas pagasts, Ludzas novads ir piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0164 “Krūklīši”, Vonogi, Nirzas
pag., Ludzas nov. atrodas ēkas, kuru tiesiskais valdītājs ir <Vārds Uzvārds> (pamats 20.08.1992.
vienošanās).
Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0165 un 6878 005 0379, Nirzas
pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punkts nosaka, ka apbūvētu
zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam
(turpmāk arī - nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par
šo noteikumu 5. punktā minēto).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punkts nosaka, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28
euro.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu, 7.punktu, 17. punktu, Latvijas Republikas Ministru
Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 30.janvāra lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.4/09
termiņu no 2019.gada 2.februāra uz desmit gadiem.
2. Apbūvētai zemes vienībai 1,9962 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0164
“Krūklīši”, Vonogi, Nirzas pag., Ludzas nov. noteikt nomas maksu 1,5 % gadā no zemes
kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodoklis, bet ne mazāk par 28 euro gadā un
pievienotās vērtības nodoklis.
3. Neapbūvētai zemes vienībai 2,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0165,
Nirzas pagasts, Ludzas novads noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības un
pievienotās vērtības nodoklis.
4. Neapbūvētai zemes vienībai 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0379,
Nirzas pagasts, Ludzas novads noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības un
pievienotās vērtības nodoklis.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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39.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 20.01.2019.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 21.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/280-S, par
zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras pagasta
padomes sēdes 2007. gada 29.jūnija lēmumu (protokols Nr.6, 1.§, 1.14.p.) tika izbeigtas
lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds> (17.09.2003. miris) uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 6860 001 0278.
2009.gada 5.februārī par zemes vienību 0,51 ha platībā ar kadastra apzīmējumiem 6860
001 0278 noslēgts zemes nomas līgums Nr.01/2009 starp Istras pagasta padomi un <Vārds
Uzvārds>.
Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 4.februārim.
Līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka
vienošanās pamata.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 116.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 0,51 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0278 “Viesīši”,
Vecslabada , Istras pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0278 “Viesīši”, Vecslabada, Istras
pag., Ludzas nov. atrodas ēkas, kuru tiesiskais valdītājs ir <Vārds Uzvārds> (pamats 20.01.2009.
mantojuma apliecība Nr.203).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punkts nosaka, ka apbūvētu
zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam
(turpmāk arī - nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
atvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par
šo noteikumu 5. punktā minēto).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punkts nosaka, ka
zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā
maksa gadā ir 28 euro.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu, 7.punktu, 17. punktu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 5.februāra zemes nomas līguma Nr.01/2009 termiņu no
2019.gada 5.februāra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības
nodoklis, bet ne mazāk par 28 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
40.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 17.01.2019.
iesniegumu, reģ. 17.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/249-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 0,79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010246 un uz
zemes vienību 12,76 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010673 “Kociņi”, Ņukšu pag.,
Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes
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2009.gada 29.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 3.§) “Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu zemes pastāvīgajiem lietotājiem” 3.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800010246 un uz zemes vienību 12,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010673 Ņukšu
pagastā.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldība 2009.gada 2.martā noslēdza lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgumu Nr.20 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 0,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010246 un uz zemes vienību 12,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800010673 Ņukšu pagastā līdz 2019.gada 28.februārim. Lauku apvidus zemes
nomas tipveida līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka
pieprasījuma.
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 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 53.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,79
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010246 un uz zemes vienību 12,76 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800010673 “Kociņi”, Ņukšu pag., Ludzas nov. piekrītošas Ludzas
novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldības 2009.gada 2.martā noslēgto lauku
apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.20 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes
vienību 0,79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010246 un uz zemes vienību 12,76 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010673 “Kociņi”, Ņukšu pag., Ludzas nov. bez apbūves
tiesībām ar 2019.gada 1. martu uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par katru zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās
vērtības.
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3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 2.martā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.20 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
41.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, reģ. 21.01.2019. ar
Nr.3.1.1.5/2019/266-S, par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes vienību 3,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050269 “Peļņi”, Pureņu pag., Ludzas nov. uz desmit
gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Pureņu pagasta padomes 2009.gada 30.janvāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.1) “Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” 31.punktu tika
izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 3,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050269 Pureņu pagastā.
Ludzas rajona Pureņu pagasta pašvaldības 2009.gada 18.martā noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.25 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050269 Pureņu pagastā līdz 2019.gada 18.martam.
Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.2. punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt
pēc nomnieka pieprasījuma.
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 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 160.punktu tika atzīts, ka zemes vienību 3,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050269 “Peļņi”, Pureņu pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu un Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Pureņu pagasta pašvaldības 2009.gada 18.martā noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.25 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
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zemes nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68880050269 “Peļņi”, Pureņu pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 19.martu uz
desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par katru zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās
vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 18.martā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.25 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
42.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 21.01.2019.
iesniegumu, reģ. 21.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/269-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030278 Cirmas
pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Cirmas pagasta
padomes 2009.gada 12.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.&) “Par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanu” 56.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030278 Cirmas pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2009.gada 12.februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.33 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību
0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030278 Cirmas pagastā līdz 2019.gada
12.februārim. Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma
termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
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 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 55.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,06
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030278 Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu un Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
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kārtību” 7.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.33 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
zemes nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030278 Cirmas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 13.februāri uz desmit
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 12.februārī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.33 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
43.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, reģ. 21.01.2019. ar
Nr.3.1.1.5/2019/276-S, par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes vienību 4,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030267 un uz zemes vienību 6,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800030268 “Kurpītes”, Ņukšu pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika
konstatēts, ka ar Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 3.§) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes pastāvīgajiem lietotājiem”
30.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes
vienību 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030267 un uz zemes vienību 6,2 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68800030268 Ņukšu pagastā.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldība 2009.gada 2.martā noslēdza lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgumu Nr.25 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 4,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030267 un uz zemes vienību 6,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800030268 Ņukšu pagastā līdz 2019.gada 28.februārim. Lauku apvidus zemes
nomas tipveida līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka
pieprasījuma.
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 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 75.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 4,8
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030267 un zemes vienība 6,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800030268 “Kurpītes”, Ņukšu pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
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Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu un Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldības 2009.gada 2.martā noslēgto lauku
apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.25 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, zemes
nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030267
un uz neapbūvētu zemes vienību 6,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030268 “Kurpītes”,
Ņukšu pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019. gada 1. martu uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par katru zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās
vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 2.martā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.25 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
44.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, reģ. 22.01.2019. ar
Nr.3.1.1.5/2019/293-S, par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes vienību 7,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010324 “Mežiņi”, Ņukšu pag., Ludzas nov. uz desmit
gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.1, 3.§) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes pastāvīgajiem
lietotājiem” 33.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds Uzvārds>, <personas
kods>, uz zemes vienību 7,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010324 Ņukšu pagastā.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldība 2009.gada 2.martā noslēdza lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgumu Nr.13 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 7,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010324 Ņukšu pagastā līdz 2019.gada 28.februārim.
Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt
pēc nomnieka pieprasījuma.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 67. punktu tika atzīts, ka zemes vienība 7,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010324 “Mežiņi”, Ņukšu pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
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zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu un Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldības 2009.gada 2.martā noslēgto lauku
apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.13 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, zemes
nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 7,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010324
“Mežiņi”, Ņukšu pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 1.martu uz desmit
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par katru zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās
vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 2.martā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.13 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
45.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 22.01.2019.
iesniegumu, reģ. 22.01.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/294-S, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 0,94 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020199 Cirmas
pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Cirmas pagasta
padomes 2009.gada 12.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.&) “Par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanu” 7.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500020199 Cirmas pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2009.gada 12.februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.7 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 0,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020199 Cirmas pagastā līdz 2019.gada 12.februārim.
Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt
pēc nomnieka pieprasījuma.
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.
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Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) “Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 7.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,94
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020199 Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu un Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.7 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, zemes
nomas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību 0,94 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500020199 Cirmas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 13.februāri uz desmit
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
2009.gada 12.februārī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.7 termiņa
pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, pilnvarotas personas
akciju sabiedrības “LATVIJAS VALSTS MEŽI” (pamats 2018.gada 7.jūnija pirkuma līgums),
19.12.2018. iesniegumu, reģ. 19.12.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/3396-S, par zemes vienības platībā
2,6 ha ar kadastra apzīmējumu 68880050119 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 68880040135 “Ķiršudārzs”, Pureņu pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma
piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68880050119, “Bērzudārzs”, Pureņu pag., Ludzas nov., kā arī pamatojoties
uz Latvijas Republikas likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu
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un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību platībā 2,6 ha
ar kadastra apzīmējumu 68880050119 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68880040135
“Ķiršudārzs”, Pureņu pag., Ludzas nov.
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68880050119, piešķirt īpašuma nosaukumu “Bērzudārzs”, Pureņu pag.,
Ludzas nov..
2.
Sakarā ar to, ka Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par atsavināšanu Ludzas
novada pašvaldībai valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68800010299, ir
nepieciešams atdalīt zemes vienību 2,3016 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010299 no
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68800010034 “Stūri”, Ņukšu pag., Ludzas nov. un
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68800010299, piešķirt īpašuma nosaukuma “Mežābeles”, Ņukšu pag., Ludzas nov.,
un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 2,3016 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010299 no nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 68800010034 “Stūri”, Ņukšu pag., Ludzas nov.
2. Piešķirt jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 2,3016
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010299, īpašuma nosaukumu “Mežābeles”, Ņukšu pag.,
Ludzas nov.
4.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Ludzas novada dome izskatīja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumu mērnieks”,
reģistrācijas numurs 42403037206, Ludzas novada pašvaldībā 09.01.2019. reģistrēto iesniegumu
Nr.3.1.1.8/2019/131-S ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu Isnaudas pagasta
nekustamā īpašuma “Liepukalns” (īpašuma kadastra numurs 68580020053) ietilpstošai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580020053.
Izvērtējot zemes ierīcības projekta lietu, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts,
ka:
zemes ierīcības projektu izstrādāja zemes ierīkotājs <Vārds Uzvārds>, <sertifikāta numurs
ar derīguma termiņu>.
Projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68580020053
10,5 ha platībā divās atsevišķās zemes vienībās, nosakot jaunizveidojamo zemes vienību robežas
un platības, konkretizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un nodrošināt piekļūšanas iespēju
katrai jaunizveidotai zemes vienībai.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada Būvvaldes
2018.gada 6.novembra nosacījumus projekta izstrādei (reģ. Nr.3.5.3/2018/106-N).

59
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un zemes
ierīcības projekta ierosinātāju.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505
“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 28.2 apakšpunktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta
16.1.apakšpunktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja <Vārds Uzvārds>, <sertifikāta numurs>,
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Liepukalns”, Isnaudas pag., Ludzas
nov. (īpašuma kadastra numurs 68580020053), ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68580020053 sadalīšanai divās zemes vienībās saskaņā ar tā grafisko pielikumu,
atdalot zemes vienību 1,0 ha platībā.
2. Jaunizveidotajai apbūvētai zemes vienībai Nr.1 platībā 9,5 ha ar pirmsreģistrētu kadastra
apzīmējumu 68580020737 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un saglabāt īpašuma nosaukumu
“Liepukalns”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
3. Jaunizveidotajai apbūvētai zemes vienībai Nr.2 platībā 1,0 ha ar pirmsreģistrētu kadastra
apzīmējumu 68580020738 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un piešķirt īpašuma nosaukumu “Rudais
kaķis”, Isnaudas pag., Ludzas nov., un saglabāt adresi “Rudais kaķis”, Rauzi, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
4. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītājiem.
Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes
robežu kadastrālo uzmērīšanu.
5. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienību platības var tikt precizētas.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Lēmumu elektroniski izsūtīt:
 atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 47.punktu desmit darbdienu laikā - Valsts zemes
dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai kac.rezekne@vzd.gov.lv;
- sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Austrumu mērnieks”;
rezekne@latvijasmernieks.lv.
8. Administratīvo aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā
noteiktajam.
5.§
Par zemes vienības platības precizēšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
2018.gada 28.martā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes nomas
tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” (protokols Nr.9, 4.§).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2018.gada 17.aprīlī tika noslēgts zemes nomas līgums
Nr.ZNI-031/2018 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68010010280 Astras ielā 1, Ludza, Ludzas nov. platībā 600 kv.m.
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Ņemot vērā, ka 2018.gada 20.jūnijā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68010010280
tika veikta uzmērīšana un precizēta platība no 600 kv.m uz 643 kv.m un pamatojoties uz
Pašvaldību likuma 21.panta 27.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010010280 Astras ielā 1, Ludza,
Ludzas nov. platību no no 600 kv.m uz 643 kv.m.
2. Veikt grozījumus 2018.gada 17.aprīlī noslēgtā zemes nomas līgumā
Nr.ZNI-031/2018.
2.
2018.gada 31.janvārī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes
nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” (protokols Nr.2, 4.§).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2018.gada 1.februārī tika noslēgts zemes nomas
līgums Nr. Z-001/2018 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68010010715 Astras ielā 7, Ludza, Ludzas nov. platībā 600 kv.m.
Ņemot vērā, ka 2018.gada 29.oktobrī zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68010010715 tika veikta uzmērīšana un precizēta platība no 600 kv.m uz 583 kv.m un
pamatojoties uz Pašvaldību likuma 21.panta 27.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010010715 Astras ielā 7, Ludza,
Ludzas nov. platību no no 600 kv.m uz 583 kv.m.
2. Veikt grozījumus 2018. gada 1.februārī noslēgtā zemes nomas līgumā
Nr.Z-001/2018.
6.§
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un būvei
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot ZILUPES KRISTUS KRUSTA PACELŠANAS PAREIZTICĪGO DRAUDZES,
reģistrācijas numurs 90000458116, juridiskā adrese Zilupes nov., Zilupe, LV-5751, priestera
Andreja Semjonova, 2018. gada 27. decembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada
pašvaldībā 2018. gada 27. decembrī ar Nr. 3.1.1.5/2018/3437-S, tika konstatēts, ka Andrejs
Semjonovs lūdz piešķirt draudzei piederošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6846 010
0107 un ar to funkcionāli saistītai būvei adresi “Svētavots”, Opuļi, Briģu pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 7.punktu, 9.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt zemes vienībai 0,0544 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0107 un ar to
funkcionāli saistītai būvei adresi “Svētavots”, Opuļi, Briģu pag., Ludzas nov.
7.§
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Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda
Ziņo: A.Meikšāns
Zemes pārvaldības likums 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir
attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā
ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā
panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta
publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās
zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību
pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo
zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par
rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
(turpmāk – rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu
nosacījumu iestāšanās:
1) pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves
zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk – zemes izvērtēšanas termiņš);
2) Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais
rezerves zemes saraksts (turpmāk – izvērtētais zemes saraksts);
3) publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par
tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.
No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves
zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes
konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.
Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, Ludzas
novada dome
konstatē un secina:
[1] Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta piektajā daļā noteikto, valstij un
vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis
rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā
vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.
Zemes reforma Ludzas pilsētā pabeigta 2015.gada 28.janvārī, Ministru kabinetam izdodot
rīkojumu Nr.43 “Par zemes reformas pabeigšanu Ludzas novada Ludzas pilsētā”, Ludzas novada
lauku apvidū - 2015.gada 9.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.532 “Par zemes
reformas pabeigšanu Ludzas novada lauku apvidū”.
No minētā secināms, ka zemes reforma Ludzas novadā pabeigusies 2015.gada
9.septembrī.
[2] Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību
vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par
zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk –
Noteikumi Nr.190).
Atbilstoši Noteikumu Nr.190 7.2. apakšpunktā noteiktajam pēc tam, kad no visām
ministrijām saņemts šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta informācija, ka
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sarakstā nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu 5. punktā norādītais
termiņš, pašvaldība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus
pirms šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā
minētajā gadījumā piecu mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas
kā valstij piekritīga zeme, ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību
piekritību pašvaldībai.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.190 3.1. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas
sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes
gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par
kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk –
zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā
tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās – par visu to
vietējo pašvaldību administratīvajām teritorijām vai novada pašvaldības teritoriālajām vienībām,
par kurām Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu izdots līdz šo noteikumu
spēkā stāšanās dienai.
Ievērojot to, ka zemes reforma Ludzas novada administratīvajā teritorijā pabeidzās
2015.gada 9.septembrī, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms,
ka Ludzas novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā
sarakstā, beidzies 2017.gada 9.aprīlī.
[3] Noteikumu Nr.190 7.1. apakšpunkts nosaka, ka pēc tam, kad no visām ministrijām
saņemts šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta informācija, ka sarakstā
nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu 5. punktā norādītais termiņš,
pašvaldība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā piecus mēnešus pirms
šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā
gadījumā divu mēnešu laikā apkopo informāciju par sarakstā izdarītajām ministriju atzīmēm,
izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā norādītas kā valstij piekritīga zeme, būtu piekritīgas
pašvaldībai saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” un elektroniski nosūta ministrijām un Valsts zemes dienestam
pašvaldību apkopoto sarakstu ar ministriju un pašvaldību izdarītajām atzīmēm.
Noteikumu Nr.190 8.1. apakšpunktā noteikts, ka pēc šo noteikumu 7.1.3. apakšpunktā
minētā saraksta saņemšanas Valsts zemes dienests to publicē savā tīmekļvietnē piecu darbdienu
laikā.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta mājas lapā publicēto informāciju, secināms, ka izvērtētais
zemes saraksts par Ludzas novada administratīvo teritoriju publicēts Valsts zemes dienesta
tīmekļa
vietnē
https://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/zemesreforma/izvertesana/saraksti/R-09092015/.
[4] Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā
ietvertajai informācijai pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040174 izdarīta atzīme
par tās piekritību valstij Finanšu ministrijas personā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68580020877 daļai izdarīta atzīme par tās piekritību valstij Satiksmes ministrijas personā un
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68010020280 – par tās piekritību valstij Satiksmes
ministrijai.
Atbilstoši Ludzas novada domes 2017.gada 27.aprīļa sēdes lēmumam (protokols Nr. 6,
11.§) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580020877 sadalīta divās daļās: zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 68580020410, kas saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2017.gada 22.maija
iesniegumu Nr.4.9/5578, būtu nosakāma kā uz Satiksmes ministrijas vārda zemesgrāmatā
ierakstāma valstij piekritīga zeme, un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 68580020716, kas
saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2017.gada 22.maija iesniegumu Nr.4.9/5578 ieskaitāma rezerves
zemes fonda zemēs.
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Izvērtētajā zemes sarakstā neviena zemes vienība, kas ierakstītas zemesgrāmatā un kurām
īpašnieku domājama daļa neviedo vienu veselu, nav atzīmēta kā valstij piekritīga zeme.
Ar Ludzas novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 6.§) “Par
zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai” kā Ludzas novada
pašvaldībai piekrītošas noteiktas 75 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68010010095,
68010010471, 68010018026, 68010010952, 68010018032, 68010018052, 68010028017,
68010030135, 68010030137, 68010030138, 68010030153, 68010030154, 68010030156,
68010030249, 68010038003, 68010038006, 68010038007, 68010038008, 68010040105,
68010060387, 68010060388, 68010060399, 68010060401, 68010068036, 68010068037,
68010068040, 68010068041, 68010068042, 68010070091, 68010070100, 68010070101,
68010080066, 68010080091, 68010088057, 68010088058, 68010040534, 68500020305,
68500020367, 68500020380, 68500070069, 68580020100, 68580020844, 68580020862,
68580060224, 68580060273, 68800030190, 68460070065, 68460070245, 68460070298,
68460070299, 68460070363, 68460070502, 68460070506, 68460070507, 68460070525,
68460070526, 68460100061, 68460100150, 68600010126, 68600010266, 68600010513,
68600010516, 68600010520, 68600010521, 68600010522, 68600010526, 68600010527,
68600010528, 68600010534, 68600010543, 68600010560, 68600010562, 68600020651,
68780070099 un 68860020186.
Ievērojot iepriekš minēto, Ludzas novada pašvaldībai ir tiesības lemt visām tām Valsts
zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā norādīto zemes vienību
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda, kurām nav izvērtētajā zemes
sarakstā nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestā daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ir piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai un
ierakstāmas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar šim lēmumam pielikumā pievienoto
sarakstu “Ludzas novada pašvaldībai piekrītošās un uz Ludzas novada pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāmās rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantotās zemes vienības” un tam pievienotajiem grafiskajiem pielikumiem.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (paziņošanas
dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
8.§
Par rūpnieciskās zvejas limitu iedalīšanu 2019.gadam komerciālajai zvejai
Ziņo: A.Meikšāns
1.
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, 2019.gada 17.janvāra iesniegumu (reģistrēts 17.01.2019.
ar Nr.3.1.1.8/2019/246-S) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Pildas
ezerā 2019.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas ezers ir publiskais ezers.
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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.
Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība “PUSSALA M” savā 17.01.2019. iesniegumā
(reģistrēts 17.01.2019. ar Nr.3.1.1.8/2019/246-S) 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.
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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teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
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 2019.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 2019. gadam komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā par zvejas tīklu limitiem 171,00 EUR (viens simts septiņdesmit viens euro un 00 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz
2019.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 Ludzas rajona Ņukšu pagasta zemnieku
saimniecības “SILOVI”, reģ. Nr.46801004217, juridiskā adrese Latgales iela 181A, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701, 2019. gada 15. janvāra iesniegumu (reģistrēts 15.01.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/220-S) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Pildas ezerā
2019.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 15.01.2019.
iesniegumā (reģistrēts 15.01.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/220-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.
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
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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
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
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 2019.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 2019.gadam komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā par zvejas tīklu limitiem 171,00 EUR (viens simts septiņdesmit viens euro un 00 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz
2019.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.
3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku saimniecības
“NEMO”, reģistrācijas Nr.42401019121, juridiskā adrese Latgales iela 93, Rēzekne, LV-4601,
2018.gada 21.novembra iesniegumu (reģistrēts 22.11.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/3151-S) par
rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Pildas ezerā 2019.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,
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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.
Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku saimniecība “NEMO” savā 21.11.2018.
iesniegumā (reģistrēts 22.11.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/3151-S) 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
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
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Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); 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
2019.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
2019.gadam komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā par zvejas tīklu limitiem 114,00 EUR (viens simts četrpadsmit euro un 00 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz
2019.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 individuālā komersanta “Rolands Baculis”,
reģ.Nr.42402011286, juridiskā adrese: Dunakļu iela 11, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
2019.gada 14.janvāra iesniegumu (reģistrēts 14.01.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/182-S) par
rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Dūnākļu ezerā 2019. gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu 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.
IK “Rolads Baculis” savā 14.01.2019. iesniegumā (reģistrēts 14.01.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/182-S) norādīja zvejas rīku - zivju tīklu 185 (viens simts astoņdesmit pieci) 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
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un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2. apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt individuālajam komersantam “Rolands Baculis”, reģ.Nr.42402011286, juridiskā
adrese: Dunakļu iela 11, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, komerciālajai zvejai Dūnākļu ezerā
rūpnieciskās zvejas tiesību limitu 2019.gadam – zivju tīkliem 185 (viens simts astoņdesmit pieci)
metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar individuālo
komersantu “Rolands Baculis”, reģ.Nr.42402011286, juridiskā adrese: Dunakļu iela 11, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu komerciālajai
zvejai Dūnākļu ezerā 2019. gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 105,45 EUR (viens simts
pieci euro un 45 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019.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 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GeoProf”,
reģistrācijas Nr.40103358542, juridiskā adrese: Skolas iela 13-9, Ludza, Ludzas novads, LV5701, 2019.gada 16.janvāra iesniegumu (reģistrēts 17.01.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/234-S) par
rūpnieciskās zvejas limitu iedalīšanu komerciālajai zvejai Križutu ezerā 2019.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu 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.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GeoProf” savā 2019.gada 16.janvāra iesniegumā
(reģistrēts 17.01.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/234-S) norādīja zvejas rīku - zivju tīklu 110 (viens
simts desmit) 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GeoProf”, reģistrācijas Nr.40103358542,
juridiskā adrese: Skolas iela 13-9, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, komerciālajai zvejai Križutu
ezerā rūpnieciskās zvejas tiesību limitu 2019.gadam – zivju tīkliem 110 (viens simts desmit)
metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar Sabiedrību
ar ierobežotu atbildību “GeoProf”, reģistrācijas Nr.40103358542, juridiskā adrese: Skolas iela
13-9, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu
komerciālajai zvejai Križutu ezerā 2019.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 62.70 EUR (sešdesmit divi
euro un 70 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019. 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,
2019.gada 18.janvāra iesniegumu (reģistrēts 18.01.2019. ar Nr.3.1.1.8/2019/252-S) par
rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Pildas ezerā 2019.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
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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 18.01.2019. iesniegumā (reģistrēts
18.01.2019. ar Nr.3.1.1.8/2019/252-S) norādīja zvejas limitu zivju tīklam 225 (divi simti
divdesmit pieci) 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, atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
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Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Iedalīt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “AN Holding”, reģistrācijas
Nr.42403036785, juridiskā adrese Dzirnavu iela 4, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Pildas ezerā
zvejas limitu 2019. gadam – zivju tīklam 225 (divi simti divdesmit pieci) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar Sabiedrību
ar ierobežotu atbildību “AN Holding”, reģistrācijas Nr.42403036785, juridiskā adrese Dzirnavu
iela 4, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu
2019.gadam komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā par zvejas tīklu limitiem –
128,25 EUR (viens simts divdesmit astoņi euro un 25 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz
2019.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.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un rūpnieciskās zvejas limitu
iedalīšanu 2019.gadam komerciālajai zvejai
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA “Upetnīki”, reģ.Nr. 52403010631, juridiskā
adrese: “Upeslejas”, Borovaja, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733, 2018. gada 12.decembra
iesniegumu (reģistrēts 12.12.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/3326-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 12.12.2018. iesniegumā (reģistrēts 12.12.2018. ar
Nr.3.1.1.8/2018/3326-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
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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., Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
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 2019.gadam.
2. Iedalīt SIA “Upetnīki”, reģ.Nr. 52403010631, Lielajā Kurmas ezerā, Mazajā Kurmas
ezerā, Rogaižu ezerā un Dukānu ezerā rūpnieciskās zvejas limitu komerciālajai zvejai
2019.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 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 142.50 EUR (viens simts
četrdesmit divi euro un 50 centi) par 250 m zvejas tīklu limitu zvejai Lielajā Kurmas ezerā,
102.60 EUR (viens simts divi euro un 60 centi) par 180 m zvejas tīklu limitu zvejai Mazajā
Kurmas ezerā, 42.75 EUR (četrdesmit divi euro un 75 centi) par 75 m zvejas tīklu limitu zvejai
Rogaižu ezerā un 45.60 EUR (četrdesmit pieci euro un 60 centi) par 80 m zvejas tīklu limitu
zvejai Dukānu ezerā. Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019. 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 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GeoProf”,
reģistrācijas Nr.40103358542, juridiskā adrese: Skolas iela 13-9, Ludza, Ludzas novads, LV5701, 2019.gada 16.janvāra iesniegumu (reģistrēts 17.01.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/234-S) par
rūpnieciskās zvejas tiesību ilgstošas nomas līguma slēgšanu komerciālajai zvejai Križutu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GeoProf”, reģistrācijas Nr.40103358542, savā
16.01.2019 iesniegumā (reģistrēts 17.01.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/234-S) lūdz noslēgt ilgstošas
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nomas līgumu komerciālajai zvejai Križutu ezerā ar 110 m garu tīklu uz 5 gadiem sākot ar
2019.gadu.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi 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 noteikumi Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 17.punkts nosaka, ka
iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības fiziskām un juridiskām personām, ievēro Zvejniecības
likuma 7.panta sestajā daļā noteiktās prasības par priekšrocībām zvejas tiesību nomā.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunkts
nosaka, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai
zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu (noteikumu 1.pielikums).
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.
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.,
4.1., 4.3., 7.1., 7.2., punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar Sabiedrību
ar ierobežotu atbildību “GeoProf”, reģistrācijas Nr.40103358542, juridiskā adrese: Skolas iela
13-9, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, komerciālajai zvejai Križutu ezerā ar 110 (viens simts
desmit) metrus garu zvejas tīklu.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar Sabiedrību
ar ierobežotu atbildību “GeoProf”, reģistrācijas Nr.40103358542, juridiskā adrese: Skolas iela
13-9, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai
zvejai Križutu ezerā no 2019.gada 25.janvāra līdz 2024.gada 24.janvārim.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
10.§
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Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta “Rolands Baculis”, reģ.Nr.
42403025160, juridiskā adrese: Stacijas iela 30, Ludza, Ludzas novads, 2019.gada 14.janvāra
iesniegumu (reģistrēts 14.01.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/182-S) par speciālās atļaujas (licences)
komercdarbībai zvejniecībā Dūnākļu ezerā izsniegšanu. Iesniegumam ir pievienota Uzņēmuma
reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Izsniegt individuālajam komersantam “Rolands Baculis”, reģ.Nr.42402011286,
juridiskā adrese: Dunakļu iela 11, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, speciālo atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā Dūnākļu ezerā.
2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu no
2019.gada 25.janvāra līdz 2024.gada 24.janvārim.
3. Noteikt individuālajam komersantam “Rolands Baculis”, reģ.Nr.42402011286,
juridiskā adrese: Dunakļu iela 11, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, samaksāt valsts nodevu par
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Dūnākļu ezerā 14,23 EUR (četrpadsmit euro un 23
centi) 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 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GeoProf”,
reģistrācijas Nr.40103358542, juridiskā adrese: Skolas iela 13-9, Ludza, Ludzas novads, LV5701, 2019.gada 16.janvāra iesniegumu (reģistrēts 17.01.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/234-S) par
speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Križutu ezerā izsniegšanu. Iesniegumam
ir pievienota Uzņēmuma reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu 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
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(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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GeoProf”, reģistrācijas
Nr.40103358542, juridiskā adrese: Skolas iela 13-9, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Križutu ezerā.
2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu no
2019.gada 25.janvāra līdz 2024.gada 24.janvārim.
3. Noteikt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GeoProf”, reģistrācijas
Nr.40103358542, juridiskā adrese: Skolas iela 13-9, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, samaksāt
valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Križutu ezerā 14,23 EUR
(četrpadsmit euro un 23 centi) 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.
11.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un rūpnieciskās zvejas limitu
iedalīšanu 2019.gadam pašpatēriņa zvejai
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <adrese>,
2019.gada 7.janvāra iesniegumu (reģistrēts 07.01.2019. ar Nr.3.1.1.8/2019/82-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.
<Vārds Uzvārds> savā 07.01.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30
(trīsdesmit) metru garumā.

78
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <adrese>, rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Dukānu ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019. gadā 17.10 EUR (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019. 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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2019.gada 9.janvāra iesniegumu (reģistrēts 09.01.2019. ar Nr.3.1.1.8/2019/125-S) 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.
<Vārds Uzvārds> savā 09.01.2019. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
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3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Dukānu ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 17.10 EUR (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019.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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2018.gada 28.novembra iesniegumu (reģistrēts 28.11.2018. ar Nr.3.1.1.8/2018/3200-S)
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.
<Vārds Uzvārds> savā 28.11.2018. iesniegumā norādīja zvejas rīku – 1 zivju murdu
(sētas garums līdz 30 metriem).
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
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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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Pildas ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Pildas ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – 1 zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Pildas
ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 9,96 EUR (deviņi euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019.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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2019.gada 16.janvāra iesniegumu (reģistrēts 16.01.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/229-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
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nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
<Vārds Uzvārds> savā 16.01.2019. 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
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Šķaunes ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Šķaunes ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai
Šķaunes ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 17,10 EUR (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019.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.
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Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2018.gada 17.decembra iesniegumu (reģistrēts 17.12.2018. ar Nr.3.1.1.8/2018/3369-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.
<Vārds Uzvārds> savā 17.12.2018. 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
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai
Soidu ezerā 2019. gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 17,10 EUR (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019.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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2018.gada 17.decembra iesniegumu (reģistrēts 17.12.2018. ar Nr.3.1.1.8/2018/3371-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.
<Vārds Uzvārds> savā 17.12.2018. 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
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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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai
Soidu ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 17.10 EUR (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019.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.
7.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2018. gada 17. decembra iesniegumu (reģistrēts 17.12.2018. ar Nr.3.1.1.8/2018/3368S) 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.
<Vārds Uzvārds> savā 17.12.2018. 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.
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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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019. gada 17. janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – vienam zivju tīklam 15 (piecpadsmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai
Soidu ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019. gadā 8,55 EUR (astoņi euro un
55 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019. 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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2018.gada 17.decembra iesniegumu (reģistrēts 17.12.2018. ar Nr.3.1.1.8/2018/3370-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
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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.
<Vārds Uzvārds> savā 17.12.2018. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Križutu ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 17,10 EUR (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019.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.
9.
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Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2018.gada 1.jūnija iesniegumu (reģistrēts 01.06.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/1456-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.
<Vārds Uzvārds> savā 01.06.2018. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Križutu ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 17,10 EUR (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019.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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2018.gada 16.jūlija iesniegumu (reģistrēts 16.07.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/1840-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.
<Vārds Uzvārds> savā 16.07.2018. 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
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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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Križutu ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 17,10 EUR (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019. 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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2018.gada 10.decembrī iesniegumu (reģistrēts 10.12.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/3293-S)
par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Līdūkšņas ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Līdūkšņas 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.
<Vārds Uzvārds> savā 10.12.2018. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Līdūkšņas ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Līdūkšņas ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – vienam zivju tīklam 20 (divdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Līdūkšņas ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 11,40 EUR (vienpadsmit
euro un 40 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019.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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2018.gada 23.oktobra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 23.10.2018. ar
Nr. 3.1.1.8/2018/2835-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dūnākļu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu 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
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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.
<Vārds Uzvārds> savā 23.10.2018. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Dūnākļu ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 17,10 EUR (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019.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.
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Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2018.gada 4.decembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 04.12.2018. ar
Nr. 3.1.1.8/2018/3243-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dūnākļu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu 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.
<Vārds Uzvārds> savā 04.12.2018. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Dūnākļu ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 17,10 EUR (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019.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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2018.gada 18.maija iesniegumu (reģistrēts 18.05.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/1341-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.
<Vārds Uzvārds> savā 18.05.2018. 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
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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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Dukānu ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 17,10 EUR (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019.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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2018.gada 18.maija iesniegumu (reģistrēts 18.05.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/1342-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.
<Vārds Uzvārds> savā 18.05.2018. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas
limitu 2019. gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Dukānu ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 17.10 EUR (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019.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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2018.gada 18.maija iesniegumu (reģistrēts 18.05.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/1339-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
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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.
<Vārds Uzvārds> savā 18.05.2018. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Dukānu ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 17.10 EUR (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019.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.
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Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2018.gada 18.maija iesniegumu (reģistrēts 18.05.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/1338-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.
<Vārds Uzvārds> savā 18.05.2018. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Dukānu ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 17,10 EUR (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019.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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2018.gada 18.maija iesniegumu (reģistrēts 18.05.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/1340-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.
<Vārds Uzvārds> savā 18.05.2018. 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
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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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Dukānu ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 17,10 EUR (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019.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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2018.gada 18.maija iesniegumu (reģistrēts 18.05.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/1337-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.
<Vārds Uzvārds> savā 18.05.2018. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2019.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas
limitu 2019.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Dukānu ezerā 2019.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2019.gadā 17,10 EUR (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2019.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.§
Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas limitu
pašpatēriņa zvejai 2019.gadam
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, LV-5701, 2018.gada 22.novembra iesniegumu (reģistrēts 22.11.2018. ar Nr.
3.1.1.8/2018/3149-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Pildas 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,

102
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.
<Vārds Uzvārds> savā 22.11.2018. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens murds ar
sētas garumu līdz 30 (trīsdesmit) metri.
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 Pildas ezerā ir
izsmelts. Izejot no augstākminētā nav iespējas apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto daļu, 7.panta
otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 32., 23.12.2014.
Ministru kabineta noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Pildas ezerā 2019.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, 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.
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Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas
adrese>, 2018.gada 10.decembra iesniegumu (reģistrēts 10.12.2018. ar Nr. 3.1.1.8/2018/3294-S)
par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Lielais Kurmas 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.
<Vārds Uzvārds> savā 10.12.2018. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens 30
(trīsdesmit) metrus garš tīkls.
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 Pildas ezerā ir
izsmelts. Izejot no augstākminētā nav iespējas apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto daļu, 7.panta
otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 32., 23.12.2014.
Ministru kabineta noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <dzīvesvietas adrese>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Lielajā Kurmas ezerā 2019.gadam.
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2. Nosūtīt lēmumu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, 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.
13.§
Par 05.01.2015. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.P-01/2015 pagarināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
2018.gada 18.decembrī Ludzas novada pašvaldībā saņēma <Vārds Uzvārds> iesniegumu,
kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. P-01/2015 par dispetčera ēkas nomu,
kura atrodas pēc adreses “Darbnīcas”, Istras pagasts, Ludzas novads no 01.01.2019. līdz
31.12.2019.
Pamatojoties uz 2013.gada 24.oktobra Ludzas novada domes lēmumu “Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra sēdes lēmumā (protokols Nr.16, 62.§) “Par
noteikumu “Ludzas novada pašvaldības Nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikumi”
apstiprināšanu” (protokols Nr.23, 20.§), starp Ludzas novada pašvaldību un <Vārds Uzvārds>
2015.gada 5.janvārī tika noslēgts telpu nomas līgums Nr. P-01/2015 par pašvaldībai piederošās
dispetčera punkta ēkas nomu, kura atrodas pēc adreses “Darbnīcas”, Istras pagasts, Ludzas
novads. Telpu nomas maksa tika noteikta - 0,14 EUR 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 Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2015. gada 5. janvāra nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. P-01/2015 līdz
2019.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos
nedzīvojamo par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. P-01/2015 pagarinājumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
14.§
Par 13.11.2014. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.P-534/2014 pagarināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
2018. gada 11.decembrī Ludzas novada pašvaldībā saņēma <Vārds Uzvārds>
iesniegumu, kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. P-534/2014 par garāžu,
pēc adreses Raiņa iela 24B, Ludza, Ludzas novads līdz 31.12.2019.
Pamatojoties uz 2013.gada 24.oktobra Ludzas novada domes lēmumu “Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra sēdes lēmumā (protokols Nr.16, 62.§) “Par
noteikumu “Ludzas novada pašvaldības Nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikumi”
apstiprināšanu” (protokols Nr.23, 20.§), starp Ludzas novada pašvaldību un <Vārds Uzvārds>
2014.gada 13.novembrī tika noslēgts telpu nomas līgums Nr. P-534/2014 par pašvaldībai
piederošās ēkas Raiņa ielā 24B, Ludza, Ludzas novads nomu. Telpu nomas maksa tika noteikta 0,36 EUR 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 Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris
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Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2014. gada 13. novembra nedzīvojamo telpu nomas līgumu
Nr.P-534/2014 līdz 2019. gada 31. decembrim.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos
nedzīvojamo par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. P-534/2014 pagarinājumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15.§
Par Ludzas novada domes 2018.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.19
“Grozījumi Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7
“Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas
novadā” precizēšanu
Ziņo: J.Kušča
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 14.decembra atzinumu Nr.1-18/10414 “Par
saistošajiem noteikumiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus precizējumus Ludzas novada domes 2018.gada 22.novembra
saistošajos noteikumos Nr.19 “Grozījumi Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra
saistošajos noteikumos Nr.7 “Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas
kārtību Ludzas novadā”:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu
Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu”
1.2. Izteikt noteikumu ievaddaļu šādā redakcijā:
“Izdarīt Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par
aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā” šādus
grozījumus:”
1.3. Izteikt noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Aizstāt 2.2. apakšpunkta ievaddaļā skaitli “3” ar skaitli “4”.”
1.4. Izteikt noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.2.4.apakšpunktu, un izteikt šādā redakcijā:
“2.2.4. 4.aprūpes līmenis (iekļaujot 1., 2. un 3.aprūpes līmeņa pakalpojumus) - līdz
48 stundām mēnesī:
2.2.4.1. palīdzība apģērbties un noģērbties;
2.2.4.2. palīdzība iekļūt un izkļūt no gultas, pozicionēšana un pārvietošanās;
2.2.4.3. ēdiena gatavošana un palīdzība ēdot.”
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1.5. Izteikt noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Izteikt 3.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.3.4. apseko personu mājās, nosaka viņai nepieciešamās aprūpes pakalpojumu apjomu,
nosakot aprūpes līmeni un periodiski pārskata to”.
1.6. Izteikt noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Izteikt noteikumu 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.6. Samaksa par aprūpētāja darbu tiek noteikta saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības
apstiprināto stundas tarifa likmi.”
1.7. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Papildināt 1.5.punktu aiz vārda “fiziskām” ar vārdiem “vai juridiskām”
1.8. Izteikt noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Svītrot noteikumu 2.3., 2.4., 4.3.3., 6.1.5. un 6.2.apakšpunktu”
1.9. Izteikt noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:
“7. Izteikt 5.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.6. Ja aprūpējamajam noslēgts ar trešo personu uztura līgums par sava nekustamā
īpašuma atsavināšanu, no kura izriet īpašuma ieguvēja pienākums nodrošināt klienta aprūpi.”
1.10. Izteikt noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:
“8. Izteikt 5.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.7. Kurām saskaņā ar Civillikumu ir apgādnieks, izņemot gadījumus, ja apgādnieks
nespēj nodrošināt aprūpejamai personai nepieciešamo aprūpi saskaņā ar normatīvajos aktos
noteiktajiem ierobežojumiem vai Saistošo noteikumu 4.3.4.apakšpunktā noteiktajos gadījumos”.
1.11. Izteikt noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:
9. Izteikt 6.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.1.3. personām, kurām nav maksātspējīgu likumīgo apgādnieku vai apgādnieks cieš no
alkohola atkarības vai ir invalīds”.
1.12. Izteikt noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Izteikt noteikumu 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.7. Aprūpētājs reizi mēnesī aizpilda veidlapu “Pieņemšanas-nodošanas akts un atskaiti
par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu” (pielikums Nr.1).”.
1.13. Izteikt noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Izteikt 4.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.3.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli.”
1.14. Izteikt noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:
“12. Izteikt 6.3.punktu šādā redakcijā:
“6.3. Gadījumā, kad personai saskaņā ar Civillikumu ir apgādnieks, nepieciešamības
gadījumā ir iespēja saņemt aprūpes mājās pakalpojumu, pašiem sedzot samaksu aprūpētājam par
nostrādātajām stundām.”
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai šo lēmumu un precizētos 2018.gada 22.novembra
saistošos noteikumus Nr.19 “Grozījumi Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra
saistošajos noteikumos Nr.7 “Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas
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kārtību Ludzas novadā” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
16.§
Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
Ziņo: J.Kušča
Likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta pirmā
daļa nosaka, ka jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju veidošanu izlemj
pašvaldība, ņemot vērā tās administratīvajā teritorijā dzīvojošo sociāli maznodrošināto (trūcīgo)
un sociāli mazaizsargāto personu (ģimeņu) pieprasījumu, kā arī pašvaldības iespējas. Sociālā
dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka vai atceļ attiecīgās pašvaldības dome,
pieņemot par to lēmumu, savukārt trešā daļas 1.punkts nosaka, ka sociālā dzīvokļa statusu var
noteikt neizīrētiem pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
4.panta pirmo daļu, un ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.3, Stacijas ielā 14, Ludzā, Ludzas
novadā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
17.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas un apkures izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2019.gada 15.janvāra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/21 “Par brīvo dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas un apkures izdevumu apmaksu” (pašvaldībā saņemts 15.01.2019. reģistrēts ar
Nr.3.1.1.8/2019/217-S) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
2018.gada decembra mēnesī aprēķināto summu 220,06 EUR apmērā, t.sk. 1,86 EUR par
apgaismošanu, 187,76 EUR par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksu un 30,44 EUR par
apkuri.
Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 “Kārtība, kādā
dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25.punktu un izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
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Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Alīna Gendele), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un
apkures izdevumu apmaksu par 2018. gada decembra mēnesi 220,06 EUR (divi simti divdesmit
euro 06 centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas un apkures izdevumu apmaksu par 2018. gada decembra mēnesi 220,06 EUR
(divi simti divdesmit euro 06 centi) apmērā no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu
saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
18.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta
biedrība” iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 16.01.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/222-S,
ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “II Latgales jauno vijolnieku konkurss
Ludzā” organizēšanai 150,00 EUR apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 7.februārī. Finansējums
paredzēts ziedu un suvenīru apmaksai.
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
150,00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Lolita Greitāne),
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība” pašvaldības
līdzfinansējumu 150,00 EUR apmērā pasākuma “II Latgales jauno vijolnieku konkurss Ludzā”
organizēšanai.
2. Biedrībai “Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība” 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.
19.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Skolas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
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Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2018.gada 27.decembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.3, Skolas
ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, <Vārds Uzvārds> atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 9.janvāra lēmumu “Par dzīvokļa
īpašuma Nr.3, Skolas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.3, Skolas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Skolas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Skolas ielā 21 – 3, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
20.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2019. gada 4.janvārī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.4, Stacijas ielā
47, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces ģimenes locekļiem, <Vārds Uzvārds> un <Vārds Uzvārds>
atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 9.janvāra lēmumu “Par dzīvokļa
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īpašuma Nr.4, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.4, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Stacijas ielā 47 – 4, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
21.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2019.gada 10.janvārī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.39, Liepājas
ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, <Vārds Uzvārds> atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 14.janvāra lēmumu “Par
dzīvokļa īpašuma Nr.39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra
sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr. 39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Liepājas ielā 21 – 39, Ludzā, Ludzas novads.
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4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
22.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.11, Parku ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2019.gada 10.janvārī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr. 11, Parku ielā
38, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, <Vārds Uzvārds> atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 14.janvāra lēmumu “Par
dzīvokļa īpašuma Nr.11, Parku ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra
sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.11, Parku ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11, Parku ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Parku ielā 38 – 11, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
23.§
Par nekustamā īpašuma, “Priežukalns -2”, Briģu pagasts, Ludzas novads
ar kadastra numuru 6846 002 0149, 20,3 ha platībā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele
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Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Nekustamais īpašums, “Priežukalns-2”, Briģu pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no
zemes vienības (t.sk. mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68460020149 8,3 ha platībā un zemes
vienības (t.sk. mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 12,0 ha platībā ir reģistrēts zemesgrāmatā
(Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000478550) uz Ludzas novada pašvaldības
vārda.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2019.gada 9.janvāra lēmumu “Par nekustamā īpašuma, “Priežukalns -2”,
Briģu pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6846 002 0149, 20,3 ha platībā nodošanu
atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6846 002 0149, 20,3 ha
platībā “Priežukalns-2”, Briģu pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības (t.sk.
mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68460020149 8,3 ha platībā un zemes vienības (t.sk.
mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68460040044 12,0 ha platībā.
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.
24.§
Par nekustamā īpašuma, “Mežloki”, Nirzas pagasts, Ludzas novads
ar kadastra numuru 68780030039, 21,2 ha platībā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu,
atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Nekustamais īpašums, “Mežloki”, Nirzas pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no trim
zemes vienībām:
- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68780030039 1,8 ha platībā;
- zemes vienības (t.sk. mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68780030040 15,23 ha platībā;
- zemes vienības (t.sk. mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68780020084 4,2 ha platībā
ir reģistrēts zemesgrāmatā (Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000478550) uz
Ludzas novada pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2019.gada 9.janvāra lēmumu “Par nekustamā īpašuma, “Mežloki”,
Nirzas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68780030039, 21,2 ha platībā nodošanu
atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
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2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 68780030039, 21,2 ha
platībā “Mežloki”, Nirzas pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68780030039 1,8 ha platībā, zemes vienības (t.sk. mežaudze) ar kadastra
apzīmējumu 68780030040 15,2 ha platībā un zemes vienības (t.sk. mežaudze) ar kadastra
apzīmējumu 68780020084 4,2 ha platībā.
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.
25.§
Par nekustamā īpašuma, “Mežnoras”, Pildas pagasts, Ludzas novads
ar kadastra numuru 6886 001 0552 nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu,
atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Nekustamais īpašums, “Mežnoras”, Pildas pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes
vienības (t.sk. mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68860010552 13,29 ha platībā ir reģistrēts
zemesgrāmatā (Pildas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000474240) uz Ludzas novada
pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2019. gada 9. janvāra lēmumu “Par nekustamā īpašuma, “Mežnoras”,
Pildas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68860010552 nodošanu atsavināšanai”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 68860010552
“Mežnoras”, Pildas pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības (t.sk. mežaudze) ar
kadastra apzīmējumu 68860010552 13,29 ha platībā.
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.
26.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.23, Latgales ielā 242A, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
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Ziņo: E.Mekšs
2018.gada 28.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.23,
Latgales ielā 242A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.9, 28.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.23, Latgales ielā 242A, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 902 - 23.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu – 4988,44 EUR (četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro un 44 centi) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 9.janvāra lēmuma “Par dzīvokļa īpašuma
Nr.23, Latgales ielā 242A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot vērā
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.23, Latgales ielā 242A, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002503, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa 68 m2 platībā, kopīpašuma 7096/154087
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010080037001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010080037, pārdošanas cenu 4988,44 EUR (četri tūkstoši deviņi simti
astoņdesmit astoņi euro un 44 centi) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.23, Latgales ielā
242A, Ludzā, Ludzas novadā par summu – 4988,44 EUR (četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit
astoņi euro un 44 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 2018.gada 28.jūnija
lēmums “Par dzīvokļa īpašuma Nr.23, Latgales ielā 242A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.9, 28.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
27.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2018.gada 28.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.15,
Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.9, 20.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.15, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 834 - 15.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu – 6150,10 EUR (seši tūkstoši viens simts piecdesmit euro un 10 centi) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 9.janvāra lēmuma “Par dzīvokļa īpašuma
Nr.15, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot vērā
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
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atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.15, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002504, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa 71,1 m2 platībā, kopīpašuma 665/11539
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010030022001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010030022 pārdošanas cenu 6150,10 EUR (seši tūkstoši viens simts piecdesmit
euro un 10 centi) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.15, Latgales ielā
30V, Ludzā, Ludzas novadā par summu – 6150,10 EUR (seši tūkstoši viens simts piecdesmit
euro un 10 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 2018.gada 28.jūnija
lēmums “Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.9, 20.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
28.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.25, Latgales ielā 92, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2018. gada 31. maijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma
Nr.25, Latgales ielā 92, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.8, 16.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr. 25, Latgales ielā 92, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 705 - 25.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu – 6537,88 EUR (seši tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi euro un 88 centi) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 9.janvāra lēmumu “Par dzīvokļa
īpašuma Nr.25, Latgales ielā 92, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.25, Latgales ielā 92, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002500, kas sastāv no četristabu dzīvokļa 83,2 m2 platībā, kopīpašuma 778/18702
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010040149001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010040149, pārdošanas cenu 6537,88 EUR (seši tūkstoši pieci simti trīsdesmit
septiņi euro un 88 centi) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.25, Latgales ielā
92, Ludzā, Ludzas novadā par summu –6537,88 EUR (seši tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi
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euro un 88 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 2018.gada 31.maija
lēmums “Par dzīvokļa īpašuma Nr.25, Latgales ielā 92, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.8, 16.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
29.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 42, Blaumaņa ielā 19, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2018. gada 25. oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma
Nr.42, Blaumaņa ielā 19, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.14,
34.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.42, Blaumaņa ielā 19, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 705 - 25.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu – 5766,96 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši euro un 96 centi) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019. gada 9. janvāra lēmumu “Par dzīvokļa
īpašuma Nr.42, Blaumaņa ielā 19, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
17.janvāra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada
17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.42, Blaumaņa ielā 19, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002363, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa 69,1 m2 platībā, kopīpašuma 671/30093
domājamās daļas no mājas un zemes ar kadastra numuru 68010060107, pārdošanas cenu
EUR 5766,96 (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši euro un 96 centi) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.42, Blaumaņa ielā
19, Ludzā, Ludzas novadā par summu –5766,96 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši
euro un 96 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 2018.gada 25.oktobra
lēmums “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 42, Blaumaņa ielā 19, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.14, 34.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
30.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.9, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā
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pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2018.gada 26.jūlijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.9,
Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10, 25.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.9, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1379 - 9.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu –3712,49 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti divpadsmit euro un 49 centi) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019. gada 9. janvāra lēmumu “Par dzīvokļa
īpašuma Nr.9, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.9, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002505, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa 71,4 m2 platībā, kopīpašuma 677/11827
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010070081001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010070081 pārdošanas cenu EUR 3712,49 (trīs tūkstoši septiņi simti divpadsmit
euro un 49 centi) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.9, Krāslavas ielā
11, Ludzā, Ludzas novadā par summu –3712,49 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti divpadsmit euro
un 49 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 2018.gada 26.jūlija
lēmums “Par dzīvokļa īpašuma Nr.9, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.10, 25.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
31.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 21, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2018. gada 31. maijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma
Nr.21, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.8, 17.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.21, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 374 - 21.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu –6261,99 EUR (seši tūkstoši divi simti sešdesmit viens euro un 99 centi) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 9.janvāra lēmumu “Par dzīvokļa
īpašuma Nr.21, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot
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vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019. gada 17.janvāra
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.21, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002499, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa 70,4 m2 platībā, kopīpašuma 650/27967
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010040054001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010040054, pārdošanas cenu 6261,99 EUR (seši tūkstoši divi simti sešdesmit
viens euro un 99 centi) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.21, Baznīcas ielā
8, Ludzā, Ludzas novadā par summu –6261,99 EUR (seši tūkstoši divi simti sešdesmit viens
euro un 99 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 2018.gada 31.maija
lēmums “Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.8, 17.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
32.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Stroda ielā 42, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2018.gada 28.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4,
Stroda ielā 42, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.5, 16.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.4, Stroda ielā 42, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 357 - 4.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu –3258,57 EUR (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi euro un 57 centi) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 9.janvāra lēmuma “Par dzīvokļa īpašuma
Nr.4, Stroda ielā 42, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr. 4, Stroda ielā 42, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra numuru
68019002497, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 41,1 m2 platībā, kopīpašuma 4051/53383
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060040001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010060040, pārdošanas cenu 3258,57 EUR (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit
astoņi euro un 57 centi) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.4, Stroda ielā 42,
Ludzā, Ludzas novadā par summu –3258,57 EUR (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi euro
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un 57 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 2018.gada 28.jmarta
lēmums “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Stroda ielā 42, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.5, 16.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
33.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Brūklenes”, Evertova,
Cirmas pagasts, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot Ludzas novada domes 2018.gada 26.jūlija lēmumu “Par zemes vienības 0,06 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6850 004 0291 “Brūklenes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10, 15.§),
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Nekustamais īpašums – “Brūklenes”, Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads ir
reģistrēts Cirmas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000582459 ar kadastra numuru 6850
004 0291, kas sastāv no zemes vienības 0,0524 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6850 004
0291.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu – 1381,71 EUR (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit viens euro un 71 centi)
apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 9.janvāra lēmuma “Par nekustamā
īpašuma – zemes vienības “Brūklenes”, Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads vērtības
noteikšanu”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 17. janvāra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – “Brūklenes”, Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas
novads ar kadastra numuru 6850 004 0291, kas sastāv no zemes vienības 0,0524 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6850 004 0291, pārdošanas cenu 1381,71 EUR (viens tūkstotis trīs simti
astoņdesmit viens euro un 71 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, nekustamo īpašumu –
“Brūklenes”, Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6850 004 0291, kas
sastāv no zemes vienības 0,0524 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6850 004 0291 par summu –
1381,71 EUR (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit viens euro un 71 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 2018.gada 26.jūlija
lēmums “Par zemes vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6850 004 0291
“Brūklenes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10, 15.§),
tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
34.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Jelgavas iela 22A, Ludza,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2018.gada 26.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0468, 1586 m2 platībā, kas
atrodas pēc adreses Jelgavas iela 22A, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai”
(protokols Nr.7, 29.§).
Nekustamais īpašums – Jelgavas ielā 22A, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0058 1451 ar kadastra numuru 68010060468, kas
sastāv no zemes vienības 0,1566 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0468.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu 3231,92 EUR (trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro un 92
centu) apmērā.
2019.gada 11.janvārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Jelgavas iela 22A,
Ludza, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Jelgavas iela 22A, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no
zemes vienība 0,1566 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0468, pirmās izsoles
sākumcenu – 3231,92 EUR (trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro un 92 centu) apmērā un
izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
35.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Apenāji”, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2018.gada 31.maijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības “Upeslejas”, Ņukšu pag., Ludzas novads ar kadastra apzīmējumu 68800010629,
0,3 ha platībā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.8, 19.§).
Nekustamais īpašums – “Apenāji”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, ir reģistrēts Ņukšu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000581617 ar kadastra numuru 68800010629, kas
sastāv no zemes vienības 0,269 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010629.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu 1018,01 EUR (viens tūkstotis astoņpadsmit euro un 01 centu)
apmērā.
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2019. gada 11. janvārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Apenāji”, Ņukšu pagasts, Ludzas
novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 10. pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2019. gada 17. janvāra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2019. gada 17. janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Apenāji”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, kas sastāv
no zemes vienības 0,269 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010629, pirmās izsoles
sākumcenu – 1018,01 EUR (viens tūkstotis astoņpadsmit euro un 01 centu apmērā un izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
36.§
Par nekustamā īpašuma - “Skolaskalns”, Istras pagasts, Ludzas novads
ar kadastra numuru 6860 001 0307, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu,
sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2018.gada 6.novembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma (pašvaldībā reģistrēts ar
Nr.3.1.1.9/2018/152-IE) Istras pagasta pārvaldnieka iesniegumu par nekustamo īpašumu
“Skolaskalns”, Istras pagasts, Ludzas novads (Istras vidusskola), ka nav nepieciešams
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Nekustamais īpašums “Skolaskalns”, Istras pagasts, Ludzas novads reģistrēts
zemesgrāmatā ar kadastra numuru 6860 001 0307 uz Ludzas novada pašvaldības vārda
20.08.2010. un aktualizēta informācija zemesgrāmatā 28.12.2018. Istras pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1000 0013 9636, kas sastāv no zemes vienības 2,88 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 001 0307, trīsstāvu nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0307
001, vienstāvu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0307 002 un būves ar kadastra
apzīmējumu 68600010307003.
Saskaņā ar iesniegumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica nekustamam īpašumam - “Skolaskalns”, Istras pagasts, Ludzas novads nosacīto
sākumcenu – 68707,48 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņi euro un 48 centu)
apmērā.
Pamatojoties uz 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
2019.gada 9.janvārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma – “Skolaskalns”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra
numuru 6860 001 0307, nodošanu atsavināšanai un
izsoles noteikumu, sākumcenas
apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta
pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
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Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Skolaskalns”, Istras pagasts, Ludzas novads,
kas sastāv no zemes gabala 2,88 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0307, trīsstāvu
nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0307 001, vienstāvu dzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 6860 001 0307 002 un būves ar kadastra apzīmējumu 68600010307003.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Skolaskalns”, Istras pagasts, Ludzas novads izsoles
sākumcenu – 68707,48 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņi euro un 48 centu) un
izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
37.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2019.gadam
Ziņo: E.Mekšs
1.
2019.gada 9.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākošo dokumentu reģistrācijas
Nr.3.1.1.8/2019/117-S) saņemts SIA “LUDZAS MAIZNĪCA”, reģ. Nr. 46803000065, juridiskā
adrese: Dagdas iela 17, Ludza, Ludzas novads, 2019.gada 9.janvāra iesniegums Nr. 29 par
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām Dagdas ielā 17 (kadastra apzīmējums 68010030218001)
Ludzā, Ludzas novadā, atvieglojumu piemērošanu 2019.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 08.01.2019. izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto
nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) SIA “LUDZAS MAIZNĪCA” 09.01.2019. 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 08.01.2019.) 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 – 109 darbinieki, no
kuriem 74 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 528,74 EUR.
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:
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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 2019.gada 23.janvāra Valsts darba inspekcijas sniegto atbildi SIA “LUDZAS
MAIZNĪCA” laika posmā no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. nav konstatēti darba tiesību un darba
aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi.
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 2019.gada 17.janvāra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt SIA “LUDZAS MAIZNĪCA”, reģ. Nr. 46803000065, juridiskā adrese
Dagdas iela 17, Ludza, Ludzas novads, 2019.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).
2.
2019. gada 9. janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākošo dokumentu reģistrācijas
Nr.3.1.1.8/2019/124-S) saņemts SIA “AGROĶĪMIJA”, reģ. Nr.56803002301, juridiskā adrese:
Stacijas šķērsiela 1, Ludza, Ludzas novads, 2019.gada 9.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 2019.gadam.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.4.1.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 3 līdz 10 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 50% apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās summas.
Iesniegumam pievienots:
1) SIA “AGROĶĪMIJA” reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lapas;
2) Valsts ieņēmumu dienesta 07.01.2019. izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto
nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) 07.01.2019. SIA “AGROĶĪMIJA” izziņa par uzņēmumā nodarbināto vidējo strādājošo
darbinieku skaitu un vidējo darba algu iepriekšējā taksācijas gadā uz 1 lapas;
4) 07.01.2019. SIA “AGROĶĪMIJA” darbinieku saraksts par uzņēmumā nodarbinātiem uz 1
lapas;
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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 – 10 darbinieki, no kuriem
8 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 463,82 EUR.
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 2019.gada 23.janvāra Valsts darba inspekcijas sniegto atbildi SIA
“AGROĶĪMIJA” laika posmā no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. nav konstatēti darba tiesību un
darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi.
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”
2.1.4.1.apakšpunktu un Ludzas novada domes Finanšu pastāvīgās 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt SIA “AGROĶĪMIJA”, reģ. Nr. 56803002301, juridiskā adrese Stacijas
šķērsiela 1, Ludza, Ludzas novads, nekustamā īpašuma nodokli par ēkām 2019.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, 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).
3.
2019.gada 9.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākošo dokumentu reģistrācijas
Nr.3.1.1.8/2019/132-S) saņemts SIA “ARIOLS”, reģ. Nr. 40002013387, juridiskā adrese:
Rūpniecības iela 14A, Ludza, Ludzas novads, 2019.gada 9.janvāra iesniegums par nekustamā
īpašuma nodokļa par ēkām Rūpniecības ielā 16 (kadastra apzīmējums 68010030198001;
68010030198002 un 68010030199001) Ludzā, Ludzas novadā, atvieglojumu piemērošanu
2019.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

125
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 09.01.2019. izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto
nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) SIA “ARIOLS” 09.01.2019/2 izziņa par uzņēmumā nodarbināto vidējo darba algu
iepriekšējā taksācijas gadā uz 1 lapas;
4) SIA “ARIOLS” 09.01.2019/3 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 – 83 darbinieki, no kuriem 75
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 737,47 EUR.
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 2019.gada 23.janvāra Valsts darba inspekcijas sniegto atbildi SIA “ARIOLS”
laika posmā no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. nav konstatēti darba tiesību un darba aizsardzības
normatīvo aktu pārkāpumi.
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 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt SIA “ARIOLS”, reģ. Nr. 40002013387, juridiskā adrese: Rūpniecības iela
14A, Ludza, Ludzas novads, 2019.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).
38.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu 2019.gadam
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Ziņo: E.Mekšs
1.
2019.gada 8.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākušo dokumentu reģistrācijas
Nr.3.1.1.8/2019/104-S) saņemts lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darbarīku kopīgas
lietošanas kooperatīvās sabiedrības “RASA”, reģ. Nr. 46803002193, juridiskā adrese:
“Valgums”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, 2019.gada 8.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 2019.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 “RASA” reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lapas;
2) Valsts ieņēmumu dienesta 08.01.2019. 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” 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 2
lapām; “Rītarasas”, Pildas pagastā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68860010318) - ZG
nodalījums Nr. 1000 0004 2389 no 29.12.2011. kopija uz 2 lapām; 20.04.2009. lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. 22 kopija uz 3 lapām; 26.11.2018. vienošanās par lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. 22 termiņa pagarināšanu kopija uz 1 lapas.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka kooperatīvai sabiedrībai
“RASA” nav nodokļu (nodevu) parādu; strādājošo skaits iepriekšējā taksācijas gadā – 10
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 297,95 EUR.
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 2019.gada 23.janvāra Valsts darba inspekcijas sniegto atbildi kooperatīvā
sabiedrībā “RASA” laika posmā no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. nav konstatēti darba tiesību un
darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi.
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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
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
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 2019.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,
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.
2019.gada 10.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākušo dokumentu reģistrācijas
Nr.3.1.1.8/2019/146-S) saņemts kooperatīvās sabiedrības “SŪNUPĻAVA”, reģ. Nr.
46803002371, juridiskā adrese: Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, 2019.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 2019.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 08.01.2019. izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto
nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) kooperatīvās sabiedrības “SŪNUPĻAVA” 10.01.2019. izziņa par kooperatīvā sabiedrībā
nodarbinātiem darbiniekiem uz 1 lapas;
4) kooperatīvās sabiedrības “SŪNUPĻAVA” 10.01.2019. izziņa Nr. 2.1./2 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 un 26.11.2018.
vienošanās par zemes nomas līguma Nr. 05/2009 termiņa pagarināšanu kopija uz 1 lapas.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka kooperatīvai sabiedrībai
“SŪNUPĻAVA” nav nodokļu (nodevu) parādu; strādājošo skaits iepriekšējā taksācijas gadā – 5
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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 277,73 EUR.
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 2019.gada 23.janvāra Valsts darba inspekcijas sniegto atbildi kooperatīvā
sabiedrībā “SŪNUPĻAVA” laika posmā no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. nav konstatēti darba
tiesību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi.
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
atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.5.apakšpunktu un Ludzas novada domes Finanšu pastāvīgās
2019.gada 17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt kooperatīvai sabiedrībai “SŪNUPĻAVA”, reģ. Nr. 46803002371, juridiskā
adrese: Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, 2019.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).
39.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009. gada 29. decembra nolikumā
“Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 3.panta 6¹ daļu, 5.pantu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības
darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 9.1.punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.janvāra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
17.janvāra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada
17.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Izdarīt Ludzas novada domes 2009. gada 29. decembra nolikumā “Ludzas novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” šādus grozījumus:
1.1. izteikt nolikuma 2.nodaļu šādā redakcijā:
“2. DEPUTĀTS, KURŠ NEIEŅEM ALGOTU AMATU DOMĒ
2.1. Domes deputāts, kurš neieņem algotu amatu Domē (turpmāk tekstā – deputāts), par
darbu Domes sēdēs, Domes pastāvīgo komiteju sēdēs, komisijās, darba grupās, padomēs (valdēs),
kuras sastāvā ievēlēts vai apstiprināts, kā arī par citu deputāta pienākumu pildīšanu ārpus Domes,
Domes komiteju un komisiju sēdēm, saņem mēnešalgu proporcionāli nostrādātajam laikam,
ņemot vērā Domes noteikto vienas darba stundas apmaksas likmi un nostrādāto stundu skaitu
mēnesī.
2.2. Domes deputāta kopējais atlīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto bāzes mēnešalgas apmēru, kas
noapaļots pilnos euro un kam piemērots koeficients līdz 1,2.
2.3. Domes deputāta vienas darba stundas apmaksas likme tiek noteikta EUR 6,00
apmērā.
2.4. Deputāta darba laika uzskaitē iekļauj:
2.4.1. darbu Domes sēdēs, kas ietver Domes sēdes materiālu izskatīšanu, priekšlikumu
izstrādi, piedalīšanos Domes sēdē - 6 stundas;
2.4.2. darbu Domes ārkārtas sēdēs, kas ietver Domes ārkārtas sēdes materiālu izskatīšanu,
priekšlikumu izstrādi, piedalīšanos Domes sēdē - 3 stundas;
2.4.3. darbu Domes pastāvīgās komitejas sēdēs, kas ietver Domes pastāvīgās komitejas sēdes
materiālu izskatīšanu, priekšlikumu izstrādi, piedalīšanos Domes pastāvīgās komitejas
sēdē - 6 stundas;
2.4.4. darbu Domes pastāvīgās komitejas ārkārtas sēdēs, kas ietver Domes pastāvīgās
komitejas ārkārtas sēdes materiālu izskatīšanu, priekšlikumu izstrādi, piedalīšanos
Domes pastāvīgās komitejas ārkārtas sēdē - 3 stundas;
2.4.5. citu deputātu pienākumu pildīšanu ārpus Domes, Domes komiteju un komisiju sēdēm,
kas ietver iedzīvotāju pieņemšanu, deputātam adresētu rakstisku iedzīvotāju sūdzību un
iesniegumu izskatīšanu un atbilžu sniegšanu, domes lēmumu izpildes kontrolēšanu,
pašvaldības darbību regulējošo normatīvo aktu izpēti, ar pašvaldības vai vēlētāju
interesēm saistīto Domes priekšsēdētāja un pastāvīgo komiteju priekšsēdētāju
norādījumu un uzdevumu izpildi, tikšanās ar pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un
sadarbības partneru pārstāvjiem, u.tml.- 38 stundas;
2.4.6. darbu Domes komisijās, darba grupās, padomēs (valdēs) – atkarībā no nostrādāto stundu
skaita, kas noteikts komisijas, darba grupas, padomes (valdes) u.c. sēdes protokolā.
2.5. Domes deputātu nostrādātā darba laika uzskaiti un iesniegšanu Domes Finanšu un
grāmatvedības nodaļā veic Administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre, ņemot vērā Domes
komiteju komisiju, darba grupu, padomju (valžu) sēžu protokolu informāciju.
2.6. Deputātam ir tiesības atteikties no atlīdzības, iesniedzot Domes priekšsēdētājam
rakstisku paziņojumu.
2.7. Domes deputātam, saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma nosacījumiem un Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām
garantijām” noteikto kārtību un apmēru, iesniedzot dokumentus:
2.7.1. sakarā ar komandējumu veic apdrošināšanu un kompensē transporta izdevumus;
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2.7.2. sedz kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus, ja domes priekšsēdētājs norīko deputātu
uz apmācībām, kas nepieciešamas deputātam pienākumu veikšanai domē vai domes
komisijās.”.
1.2. aizstāt nolikuma 6.3.punktā skaitli “4,00” ar skaitli “2,70”.
2. Grozījumi Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra nolikumā “Ludzas novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam
Jakovļevam.
40.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu ieguldījumam SIA “Ludzas apsaimniekotājs” pamatkapitālā
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot: PAR – 8 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Edgars Mekšs, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – 5 (Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Viesturs Rancāns), Ludzas novada dome NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut ņemt
Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai vidēja termiņa aizņēmumu ieguldījumam sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Ludzas apsaimniekotājs” pamatkapitālā Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai EUR
2 456 544 apmērā ar izmaksu 2019. un 2020. gados ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 30
gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 3 gadiem.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.

Sēdi slēdz plkst. 14.22.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2019. gada 24. janvārī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2019. gada 24. janvārī.

I.Vonda
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