LATVIJAS REPUBLIKA
L U D Z A S N O VA D A P A Š VA L D Ī B A
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2020.gada 26.martā

Protokols Nr. 6

Sēde sasaukta plkst. 9.00
Sēdi atklāj plkst. 9.00
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, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena
Sēdē nepiedalās: Alīna Gendele – darbnespēja
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja;
Vladimirs Vasiļevskis, datorsistēmu un datortīklu administrators; Sergejs Jakovļevs, novada
pašvaldības izpilddirektors
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 26 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 18 jautājumiem:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu.
2. Par Ludzas novada pašvaldības noteikumu “Par amatu savienošanas atļajas
saņemšanas kārtību Ludzas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
3. Par Ludzas novada pašvaldības noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas sistēma”
apstiprināšanu.
4. Par Ludzas novada pašvaldības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas
noteikumu apstiprināšanu.
5. Par Ludzas novada pašvaldības amatpersonu darbības jomu korupcijas risku
analīzes un pretkorupcijas pasākumu organizatoriskā plāna 2020.-2021.gadam
apstiprināšanu.
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6. Par dzīvokļa īpašuma Nr.24, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
7. Par nekustamā īpašuma “Gaisma”, Jurizdika, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
pārdošanas cenas apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības Dārziņu iela 2, Ludza,
Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības Zvejnieku iela 9, Ludza,
Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Kr.Barona iela 97A,
Ludza, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Latgales iela 113, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Fr.Kempa iela 9B, Ludza,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Latgales iela 10A, Ludza, Ludzas
novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
17. Par kustamās mantas – vieglais pasažieru VW SHARAN, valsts reģistrācijas
Nr.FC-148 pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas
apstiprināšanu.
18. Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam grozījumu pirmās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība
papildināta ar 27.-44.punktu.
Darba kārtība:
1.
2. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
3. Par zemes vienības atzīšanu par zemes starpgabalu.
4. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
4. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68600020215 daļas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs”.
5. Par rūpnieciskās zvejas limitu iedalīšanu 2020.gadam komerciālajai zvejai.
6. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu.
7. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu.
8. Par materiālās palīdzības piešķiršanu.
9. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas un apsaimniekošanas izdevumu apmaksu.
10. Par dzīvokļa īpašuma Nr.19, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
11. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
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12. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Stacijas ielā 18, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Liepājas ielā 20A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Stacijas ielā 88, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.11, Parku ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Skolas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Kr.Barona ielā 44, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
21. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0761,
0,3 ha platībā, kas atrodas Ņukšu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai.
22. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Odu ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
23. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Jaunbirzītes”, Cirmas pagastā, Ludzas
novadā izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Zaļās šalkas”, Cirmas pagastā, Ludzas
novadā izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
25. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Bērzukalns”, Cirmas pagastā, Ludzas
novadā izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
26. Par kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VOLVO XC 90, valsts
reģistrācijas Nr.GD-1045 nodošanu atsavināšanai, izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu.
28. Par Ludzas novada pašvaldības noteikumu “Par amatu savienošanas atļaujas
saņemšanas kārtību Ludzas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
29. Par Ludzas novada pašvaldības noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas sistēma”
apstiprināšanu.
30. Par Ludzas novada pašvaldības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas
noteikumu apstiprināšanu.
31. Par Ludzas novada pašvaldības amatpersonu darbības jomu korupcijas risku
analīzes un pretkorupcijas pasākumu organizatoriskā plāna 2020.-2021.gadam apstiprināšanu.
32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.24, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
33. Par nekustamā īpašuma “Gaisma”, Jurizdika, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
pārdošanas cenas apstiprināšanu.
34. Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības Dārziņu iela 2, Ludza, Ludzas
novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
35. Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības Zvejnieku iela 9, Ludza,
Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
36. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Kr.Barona iela 97A, Ludza,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
37. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
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38. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
39. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
40. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Latgales iela 113, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
41. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Fr.Kempa iela 9B, Ludza,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
42. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Latgales iela 10A, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
43. Par kustamās mantas – vieglais pasažieru VW SHARAN, valsts reģistrācijas
Nr.FC-148 pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas
apstiprināšanu.
44. Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam grozījumu pirmās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
1.§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo: E.Mekšs
Sakarā ar to, ka Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par atsavināšanu
Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68800010761, ir nepieciešams nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68800010761
piešķirt īpašuma nosaukuma „Sienāži”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 14.pantu un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskā
valdījumā esošam nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68800010761, kura sastāvā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68800010761, īpašuma nosaukumu „Sienāži”, Ņukšu
pag., Ludzas nov..

2.§
Par zemes vienības atzīšanu par zemes starpgabalu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada domes 2019.gada 24.janvāra sēdē tika pieņemts lēmums (protokols
Nr.1.7.§) „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” pielikuma 575.punkts, ar kuru tika
nolemts, ka zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010761 Ņukšu pag.,
Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda.
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Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas pirmā panta 11.punkts b)apakšpunkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai
personai piederošs zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības
saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija
nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas
plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Sakarā ar to, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68800010761 “Sienāži”,
Ņukšu pag., Ludzas nov. nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam),
ir nepieciešams atzīt par zemes vienību kā starpgabalu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” pirmās nodaļas pirmā panta 11.punkta b)apakšpunktu un ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Atzīt zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010761 “Sienāži”.
Ņukšu pag., Ludzas nov. kā zemes starpgabalu.
3.§
Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2020.gada
4.marta iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 4.martā ar
Nr.3.1.1.5/2020/616-S, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 68860050207 no sev piederošā nekustamā īpašuma “Tālumi” ar
kadastra numuru 6886 007 0229, Pildas pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes
vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Pumpuri”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” , ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, no nekustamā īpašuma
“Tālumi” ar kadastra numuru 6886 007 0229, Pildas pagasts, Ludzas novads, atdala zemes
vienību 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860050207.
2. Atdalītajai zemes vienībai 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860050207
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Pumpuri”, Pildas pagasts, Ludzas
novads.
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2.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2020.gada
16.marta iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 17.martā ar
Nr.3.1.1.5/2020/729-S, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 68800040071 un 68800040072 no sev piederošā nekustamā
īpašuma “Bites” ar kadastra numuru 6880 004 0069, Ņukšu pagasts, Ludzas novads un
atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Bitītes”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods> no nekustamā īpašuma “Bites”
ar kadastra numuru 6880 004 0069, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienības
4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800040071 un 0,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800040072.
2. Atdalītajām zemes vienībām 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800040071
un 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800040072 izveidot jaunu nekustamo īpašumu
ar nosaukumu „Bitītes”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads.

4.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68600020215 daļas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”, reģistrācijas numurs 50103237791, juridiskā adrese Maskavas iela
165, Rīga, LV-1019, 2020.gada 26.februāra elektronisko vēstuli Nr. 1-2/359, kas reģistrēta
Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 26.februārī ar Nr.3.1.1.8/2020/554-S, par sadarbību
Kohēzijas fonda projekta īstenošanā, tika konstatēts, ka pašreiz Istras pagastā nav pazemes
ūdens līmeņa un ķīmiskā sastāva novērtēšanas un monitoringa staciju. Monitoringa
veikšanai Istras pagastā plānots izveidot monitoringa staciju ar 2 urbumiem, vēlamā urbumu
ierīkošanas vieta – Istras pagasts, Ludzas novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
6860 002 0215.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” lūdz izvērtēt iespēju nodot LVĢMC bezatlīdzības lietošanā zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6860 002 0215 daļu, ar izmantošanas termiņu vismaz 10 gadus.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2.,14.§, 114.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600020215, Istras
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”
42.panta otrā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot
bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas
personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma
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nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas
personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek
nodots.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.jūlija rīkojumu Nr.448 “”Par valsts
aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" un Bīstamo atkritumu
pārvaldības valsts aģentūras likvidāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" dibināšanu””, Valsts sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” uzdots veikt vides
novērojumus, sniegt to novērtējumus un informēt sabiedrību par vides kvalitāti.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 42.panta otro daļu, Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma “Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.pantu un ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”, reģistrācijas numurs 50103237791, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68600020215 daļu 0,1 ha platībā, Istras pagastā, Ludzas novadā, bezatlīdzības
lietošanā pazemes ūdens līmeņa un ķīmiskā sastāva novērtēšanas un monitoringa stacijas
izveidošanai uz desmit (10) gadiem ar 2020.gada 1.aprīli saskaņā ar lēmuma grafisko
pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu ar Valsts
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” par
lēmuma 1.punktā minētās zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Valsts
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” uz
desmit gadiem.
3. Noteikt, ka līgums par bezatlīdzības lietošanu tiek izbeigts un zemes vienības
daļa nododama atpakaļ Ludzas novada pašvaldībai, ja:
3.1. Zemes vienības daļa tiek izmantota pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā
mērķim vai tiek pārkāpti Līguma noteikumi;
3.2. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” tiek likvidēta un netiek nodrošināta tā funkciju deleģēšana citai
institūcijai.
Pielikumā: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68600020215 shēma uz vienas lapas.

5.§
Par rūpnieciskās zvejas limitu iedalīšanu 2020.gadam komerciālajai zvejai
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome ir izskatījusi IK “VICTORIA.K", reģistrācijas
Nr.42402019468, juridiskā adrese Kosmonautu iela 12/1 - 41, Rēzekne, LV-4604,
2020.gada 19. februāra iesniegumu (reģistrēts 19.02.2020. ar Nr. 3.1.1.8/2020/475-S) par
rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Nirzas ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Nirzas 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.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību IK “VICTORIA.K" savā 19.02.2020. iesniegumā
(reģistrēts 19.02.2020. ar Nr. 3.1.1.8/2020/475-S) norādīja lūgumu piešķirt maksimāli
pieejamo zvejas tīklu limitu.
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.,
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7.8.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt IK “VICTORIA.K", reģistrācijas Nr. 42402019468, juridiskā adrese
Kosmonautu iela 12/1 - 41, Rēzekne, LV-4604, Nirzas ezerā zvejas limitu 2020.gadam –
zivju tīklam 1700 (viens tūkstotis septiņi simti) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar IK
“VICTORIA.K", reģistrācijas Nr. 42402019468, juridiskā adrese Kosmonautu iela 12/1 - 41,
Rēzekne, LV-4604, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma 2020.gadam komerciālajai
zvejai Nirzas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā par zvejas tīklu
limitiem - EUR 969,00 (deviņi simti sešdesmit deviņi eiro 00 centi). Nomas maksas
samaksu veikt līdz 2020.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.§
Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA “UPETNĪKI”, reģ.Nr. 52403010631,
juridiskā adrese: "Upeslejas", Borovaja, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 2020.gada
13.marta iesniegumu (reģistrēts 13.03.2020. ar Nr. Nr. 3.1.1.8/2020/690-S) par speciālās
atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Lielajā Kurmas ezerā, Mazajā Kurmas ezerā,
Rogaižu ezerā un Dukānu ezerā izsniegšanu.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Lielais Kurmas ezers, Mazais Kurmas ezers,
Rogaižu ezers un Dukānu ezers ir ezeri, kuros 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.
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Savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā
pašvaldība mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas
pieņem lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci),
norādot tajā konkrētos ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā
atbilstoši šo noteikumu 1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem
gadiem, izņemot šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs 14,23 euro.
Noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms
atļaujas (licences) saņemšanas un noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts nodevu par
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos
ūdeņos ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro
daļu, 08.09.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21.,
23.punktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt SIA “UPETNĪKI”, reģ.Nr. 52403010631, juridiskā adrese: "Upeslejas",
Borovaja, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai
zvejniecībā Lielajā Kurmas ezerā, Mazajā Kurmas ezerā, Rogaižu ezerā un Dukānu ezerā.
2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu
no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2025.gada 31.martam.
3. Noteikt SIA “UPETNĪKI”, reģ.Nr. 52403010631, juridiskā adrese: "Upeslejas",
Borovaja, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733, samaksāt valsts nodevu par atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā Lielajā Kurmas ezerā - 14,23 (četrpadsmit euro un 23 centi)
euro, Mazajā Kurmas ezerā - 14,23 (četrpadsmit euro un 23 centi) euro, Rogaižu ezerā 14,23
(četrpadsmit euro un 23 centi) euro un Dukānu ezerā 14,23 (četrpadsmit euro un 23 centi)
euro apmērā Ludzas novada pašvaldības budžetā pirms šīs atļaujas (licences) saņemšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē,
LV-4601.
7.§
Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome ir izskatījusi IK “VICTORIA.K", reģistrācijas
Nr. 42402019468, juridiskā adrese Kosmonautu iela 12/1 - 41, Rēzekne, LV-4604,
2020.gada 19. februāra iesniegumu (reģistrēts 19.02.2020. ar Nr. 3.1.1.8/2020/475-S) par
speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Nirzas ezerā izsniegšanu.
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Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Nirzas ezers ir publiskais ezers.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas
ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir
valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā
noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs.
Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas
valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras
saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets
izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences)
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās
valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai
zvejniecībā (turpmāk – atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz
zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai
tirdzniecībai vai apstrādei, izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe
(turpmāk – pašvaldība), – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā
minētajos ūdeņos (iekšējos ūdeņos).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai,
pretendents iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu
saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus.
Savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā
pašvaldība mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas
pieņem lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci),
norādot tajā konkrētos ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā
atbilstoši šo noteikumu 1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem
gadiem, izņemot šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs 14,23 euro.
Noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms
atļaujas (licences) saņemšanas un noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts nodevu par
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos
ūdeņos ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro
daļu, 08.09.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21.,
23.punktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt IK “VICTORIA.K", reģistrācijas Nr. 42402019468, juridiskā adrese
Kosmonautu iela 12/1 - 41, Rēzekne, LV-4604, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai
zvejniecībā Nirzas ezerā.
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2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu
no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2025.gada 31.martam.
3. Noteikt IK “VICTORIA.K", reģistrācijas Nr. 42402019468, juridiskā adrese
Kosmonautu iela 12/1 - 41, Rēzekne, LV-4604, samaksāt valsts nodevu par atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā Nirzas ezerā EUR 14,23 (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.
8.§
Par materiālās palīdzības piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 10.martā Ludzas novada pašvaldībā tika saņemts <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, <deklarētā adrese> , iesniegums, reģ. Nr.3-1-1.8/2020/657-S, par pabalsta
krīzes situācijā piešķiršanu, sakarā ar alternatīvās apkures ierīkošanu dzīvoklī - dūmvada
iegādei un uzstādīšanai. Iesniegumam tika pievienota tāme no SIA “VOLKVINS” par kopējo
summu 1000,00 euro.
Veicot <Vārds Uzvārds>, situācijas izvērtēšanu, tika konstatēts, ka <Vārds
Uzvārds> dzīvo viens, viņš ir bezdarbnieks, ienākumu viņam nav. <Vārds Uzvārds> dzīvo
divu istabu dzīvoklī. Ar 2020.gada 13.janvāra Ludzas novada Sociālā dienesta lēmumu
Nr. 3.13/2020/191 <Vārds Uzvārds> tika piešķirts trūcīgās personas statuss no 2020.gada
1.janvāra līdz 2020.gada 31.martam. <Vārds Uzvārds> viedoklis - sakarā ar centralizētās
siltumapgādes atslēgšanu visā mājā, ir nepieciešams ierīkot jaunu dūmvadu, jo esošais ir
nolietojies un piedūmo māju. 2020.gada 16.martā veicot <Vārds Uzvārds> dzīves apstākļu
izvērtēšanu, tika noskaidrots, ka dzīvoklī ir ierīkota krāsns apkure, bet ir vecs dūmvads, kurš
ir nolietojies un piedūmo mājas kāpņu telpu, par ko bieži tiek saņemti aizrādījumi no
kaimiņiem. <Vārds Uzvārds> paskaidroja, ka vēlētos nomainīt dūmvadu, bet nav līdzekļu
dūmvada iegādei un uzstādīšanai, pats par saviem līdzekļiem ir ierīkojis malkas plīti, ar kuru
dzīvoklis tiek apkurināts. <Vārds Uzvārds> tika konstatētas krīzes situācijas pazīmes, jo
trūkst naudas līdzekļu dūmvada iegādei un uzstādīšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 26.09.2019. Saistošo noteikumu
Nr. 14 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” 12.punktu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt pabalstu krīzes situācijā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 1000,00 euro apmērā, sakarā ar alternatīvās apkures ierīkošanu - dūmvada iegādei
un uzstādīšanai.
1.2. Seguma avots: 10.702., 6254 pabalsti krīzes situācijā naudā.
9.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas un apsaimniekošanas
izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
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Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2020.gada 13.marta sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/43 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas un apsaimniekošanas izdevumu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts 16.03.2020.
ar Nr.3.1.1.8/2020/721-S) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
2020.gada februāra mēnesī aprēķināto summu EUR 178,27 apmērā t.sk. EUR 3,04 par
apgaismošanu, EUR 175,23 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksu izdevumu
apmaksu.
Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā
dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25. punktu un izvērtējot Ludzas
novada domes rīcībā dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, un Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par
Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas un
apsaimniekošanas izdevumu apmaksu par 2020.gada februāra mēnesi EUR 178,27 (viens
simts septiņdesmit astoņi euro 27 centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu
apgaismošanas un apsaimniekošanas izdevumu apmaksu par 2020.gada februāra mēnesi
EUR 178,27 (viens simts septiņdesmit astoņi euro 27 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.
10.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.19, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 31.oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.19, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.16,
26.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.19, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 834 - 19.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 6258,70 (seši tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi euro un 70 centu)
apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 4.marta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.19, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
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kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.19, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002533, kas sastāv no dzīvokļa 70,6 m2 platībā, kopīpašuma 660/11539
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010030022001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010030022 pārdošanas cenu EUR 6258,70 (seši tūkstoši divi simti
piecdesmit astoņi euro un 70 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.19, Latgales
ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 6258,70 (seši tūkstoši divi simti
piecdesmit astoņi euro un 70 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības
pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz
pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5
(pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada 31.oktobra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.19, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.16, 26.§) 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.

11.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 31.oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.4, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.16, 28.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.4, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 352 - 4.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 4422,66 (četri tūkstoši četri simti divdesmit divi euro un 66 centu)
apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 4.marta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.4, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.4, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002536, kas sastāv no dzīvokļa 46,6 m2 platībā, kopīpašuma 464/22251
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060050001 un zemes ar kadastra
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apzīmējumu 68010060050 pārdošanas cenu EUR 4422,66 (četri tūkstoši četri simti
divdesmit divi euro un 66 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.4, Raiņa ielā
34, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 4422,66 (četri tūkstoši četri simti divdesmit
divi euro un 66 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4
(četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi,
norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada 31.oktobra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.16, 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.
12.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Stacijas ielā 18, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 29.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.1, Stacijas ielā 18, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.13,
24.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.1, Stacijas ielā 18, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 966 - 1.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 3912,19 (trīs tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro un 19 centu)
apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 4.marta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.1, Stacijas ielā 18, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.1, Stacijas ielā 18, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002523, kas sastāv no dzīvokļa 50,8 m2 platībā, kopīpašuma 5310/40266
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010040495001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010040495 pārdošanas cenu EUR 3912,19 (trīs tūkstoši deviņi simti
divpadsmit euro un 19 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.1, Stacijas
ielā 18, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 3912,19 (trīs tūkstoši deviņi simti
divpadsmit euro un 19 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta
kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi,
norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada 29.augusta
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Stacijas ielā 18, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.13, 24.§) tiks atcelti.
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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.
13.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Liepājas ielā 20A, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 29.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.3, Liepājas ielā 20A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.13,
25.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.3, Liepājas ielā 20A, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 774 - 3.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 6384,59 (seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri euro un 59 centu)
apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 4.marta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.3, Liepājas ielā 20A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.3, Liepājas ielā 20A, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002530, kas sastāv no dzīvokļa 68,9 m2 platībā, kopīpašuma 7261/118779
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010040506001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010040506 pārdošanas cenu EUR 6384,59 (seši tūkstoši trīs simti
astoņdesmit četri euro un 59 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.3, Liepājas
ielā 20A, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 6384,59 (seši tūkstoši trīs simti
astoņdesmit četri euro un 59 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības
pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz
pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5
(pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada 29.augusta
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Liepājas ielā 20A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.13, 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.
14.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Stacijas ielā 88, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
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Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 31.oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.8, Stacijas ielā 88, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.16,
48.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.8, Stacijas ielā 88, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1239 - 8.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 2041,56 (divi tūkstoši četrdesmit viens euro un 56 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 4.marta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.8, Stacijas ielā 88, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.8, Stacijas ielā 88, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002537, kas sastāv no dzīvokļa 41,5 m2 platībā, kopīpašuma 4076/35232
domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010060461001; 68010060461002;
68010060461003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010060461pārdošanas cenu
EUR 2041,56 (divi tūkstoši četrdesmit viens euro un 56 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.8, Stacijas
ielā 88, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 2041,56 (divi tūkstoši četrdesmit viens
euro un 56 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4
(četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi,
norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada 31.oktobra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Stacijas ielā 88, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.16, 48.§) 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.
15.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 31.oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.2, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.16,
47.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.2, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 871 - 2.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 4001,22 (četri tūkstoši viens euro un 22 centu) apmērā.
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 4.marta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.2, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.2, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002534, kas sastāv no dzīvokļa 49,7 m2 platībā, kopīpašuma 4907/86882
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060615001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010060615 pārdošanas cenu EUR 4001,22 (četri tūkstoši viens euro un 22
centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.2, Stacijas
ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 4001,22 (četri tūkstoši viens euro un 22
centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo
samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada 31.oktobra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.16, 47.§) 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.
16.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.11, Parku ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 24.janvārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.11, Parku ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.1, 22.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.11, Parku ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 783 - 11.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 3138,13 (trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņi euro un 13 centu)
apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 4.marta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.11, Parku ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.11, Parku ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002526, kas sastāv no dzīvokļa 36,6 m2 platībā, kopīpašuma 3611/87689
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010030044001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010030044 pārdošanas cenu EUR 3138,13 (trīs tūkstoši viens simts
trīsdesmit astoņi euro un 13 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.11, Parku
ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 3138,13 (trīs tūkstoši viens simts
trīsdesmit astoņi euro un 13 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības
pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz
pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5
(pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada 24.janvāra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.11, Parku ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.1, 22.§) 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.
17.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 24.janvārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.4, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.1,
20.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.4, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 559 - 4.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 5013,75 (pieci tūkstoši trīspadsmit euro un 75 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 4.marta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.4, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.4, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002531, kas sastāv no dzīvokļa 57,4 m2 platībā, kopīpašuma 5620/193644
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060055001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010060055 pārdošanas cenu EUR 5013,75 (pieci tūkstoši trīspadsmit euro
un 75 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods> un <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, ½ domājamo daļu, dzīvokli Nr.4, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā
par summu – EUR 5013,75 (pieci tūkstoši trīspadsmit euro un 75 centu) apmērā, kuru
personām ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma
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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 2019.gada 24.janvāra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.1, 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.
18.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 24.janvārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.1,
21.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 777 - 39.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 3665,47 (trīs tūkstoši seši simti sešdesmit pieci euro un 47 centu)
apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 4.marta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002527, kas sastāv no dzīvokļa 36,00 m2 platībā, kopīpašuma 364/16641
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010030191001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010030191 pārdošanas cenu EUR 3665,47 trīs tūkstoši seši simti sešdesmit
pieci euro un 47 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.39, Liepājas
ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 3665,47 trīs tūkstoši seši simti sešdesmit
pieci euro un 47 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā
4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi,
norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada 24.janvāra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.1, 21.§) 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.
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19.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Skolas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 24.janvārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.3, Skolas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.1, 19.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.3, Skolas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 946 - 3.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 6388,08 (seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi euro un 08 centu)
apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 4.marta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.3, Skolas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.3, Skolas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002525, kas sastāv no dzīvokļa 72,9 m2 platībā, kopīpašuma 6908/48064
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010040163003 pārdošanas cenu
EUR 6388,08 (seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi euro un 08 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.3, Skolas ielā
21, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 6388,08 (seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit
astoņi euro un 08 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā
4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi,
norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada 24.janvāra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Skolas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.1, 19.§) 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.

20.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Kr.Barona ielā 44, 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.
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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.
2020.gada12.martā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.1,
Kr.Barona ielā 44, Ludzā, Ludzas novadā īrnieka, <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 unuz 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 2020.gada
13.marta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Kr.Barona ielā 44, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.1, Kr.Barona ielā 44, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Kr.Barona ielā 44, Ludzā,
Ludzas novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Kr.Barona ielā 44 – 1, Ludzā,
Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
21.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0761,
0,3 ha platībā, kas atrodas Ņukšu pagastā, Ludzas novadā 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.
25.02.2020. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds Uzvārds> iesniegums
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2020/536-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo
zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010761, kas atrodas Ņukšu
pagastā, Ludzas novadā.
amatojoties 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 2020.gada 4.martā pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0761, 0,3 ha platībā, kas
atrodas Ņukšu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada
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domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68800010761, 0,3 ha
platībā, kas atrodas Ņukšu pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68800010761 reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
22.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Odu ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 23.janvārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010050309, 1075 m2 platībā, Odu ielā
50, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.2, 40.§).
Nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68010050309, Odu
ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.00000596101 ar kadastra numuru 6801005312.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 2390,79 (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit
euro un 79 centu).
2020.gada 4.martā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisija pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Odu iela 50, Ludza,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, 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 (Svetlana Rjutkinena), Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, Odu ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā ar kadastra
numuru 6801005312, kas sastāv zemes vienība 1075 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010050309, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 2390,79 (divi tūkstoši trīs simti
deviņdesmit euro un 79 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniekam
V.Maslovskim.

24

23.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Jaunbirzītes”, Cirmas pagastā,
Ludzas novadā izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2018.gada 20.decembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500030454, 2,2 ha platībā, kas atrodas
Cirmas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.17, 8.§).
Nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68500030454,
“Jaunbirzītes”, Cirmas pag., Ludzas novads reģistrēts Cirmas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.00000587786 ar kadastra numuru 68500030454.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 5282,57 (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit
divi euro un 57 centu).
2020.gada 4.martā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Jaunbirzītes”, Cirmas pag.,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Jaunbirzītes”, Cirmas pagastā, Ludzas novadā ar
kadastra numuru 68500030454, kas sastāv no zemes vienības 2,23 ha platībā (t.sk. 2,23 ha
mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68500030454, pirmās izsoles sākumcenu EUR 5282,57 (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit divi euro un 57 centu) apmērā un izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
24.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Zaļās šalkas”, Cirmas pagastā,
Ludzas novadā izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2018.gada 20.decembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500030401, 2,0 ha platībā, kas atrodas
Cirmas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.17, 9.§).
Nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68500030401, “Zaļās
šalkas”, Cirmas pagastā, Ludzas novads reģistrēts Cirmas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.00000587785 ar kadastra numuru 68500030401.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu EUR 4782,57 (četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi
euro un 57 centu).
2020.gada 4.martā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Zaļās šalkas”, Cirmas pag.,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
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domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Zaļās šalkas”, Cirmas pagastā, Ludzas novadā ar
kadastra numuru 68500030401, kas sastāv no zemes vienības 2,15 ha platībā (t.sk. 2,15 ha
mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68500030401, pirmās izsoles sākumcenu EUR 4782,57 (četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi euro un 57 centu) apmērā un
izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
25.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Bērzukalns”, Cirmas pagastā,
Ludzas novadā izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 27.februārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500020339, 7,0 ha platībā, kas atrodas
Cirmas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.2, 25.§).
Nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68500020339,
“Bērzukalns”, Cirmas pagastā, Ludzas novads reģistrēts Cirmas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.00000592313 ar kadastra numuru 68500020433.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 8106,77 (astoņi tūkstoši viens simts seši euro
un 77 centu)).
2020.gada 4.martā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Bērzukalns”, Cirmas pag.,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Bērzukalns”, Cirmas pagastā, Ludzas novadā ar
kadastra numuru 68500020433, kas sastāv no zemes vienības 7,23 ha platībā (t.sk. 2,53 ha
mežaudzes) ar kadastra apzīmējumu 68500020339, pirmās izsoles sākumcenu EUR 8106,77 (astoņi tūkstoši viens simts seši euro un 77 centu) apmērā un izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
26.§
Par kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VOLVO XC 90,
valsts reģistrācijas Nr.GD-1045 nodošanu atsavināšanai, izsoles noteikumu
un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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Ludzas novada pašvaldība izvērtējot vieglās pasažieru automašīnas VOLVO XC 90,
valsts reģistrācijas Nr.GD-1045 tehnisko stāvokli un lietderīgumu izmantošanā,
pamatojoties uz sertificēta tehniskā vērtētāja atzinumu par transporta līdzekļa tehnisko
stāvokli.
Saskaņā ar augstāk minēto Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija pamatojoties uz sertificēta vērtētāja atzinumu noteica kustamās mantas - vieglās
pasažieru automašīnas VOLVO XC 90, valsts reģistrācijas Nr.GD-1045 pārdošanas cenu –
EUR 4680 (četri tūkstoši seši simti astoņdesmit euro un 00 centu) t.sk. PVN apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta 2.daļu
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 13.marta lēmumu
„Par kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VOLVO XC 90, valsts reģistrācijas
Nr.GD-1045 nodošanu atsavināšanai, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu”,
un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu VOLVO XC
90, valsts reģistrācijas Nr.GD-1045.
2. Apstiprināt kustamās mantas – vieglā pasažiera automašīnas VOLVO XC 90,
valsts reģistrācijas Nr.GD-1045 pirmās izsoles sākumcenu - EUR 4680,00 (četri tūkstoši
seši simti astoņdesmit euro un 00 centu) t.sk. PVN un izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

27.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantu, kā arī
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. 2020.gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas
atšķiras no likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku
laiku 2020.gada ietvaros:
1) 31.03.2020. samaksas termiņu pārcelt uz 17.08.2020. samaksas termiņu;
2) 15.05.2020. samaksas termiņu pārcelt uz 17.08.2020. samaksas termiņu.
2. Informāciju par šo lēmumu publicēt pašvaldības mājas lapā un laikrakstā „Ludzas
Zeme” .
28.§
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Par Ludzas novada pašvaldības noteikumu
“Par amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtību Ludzas novada pašvaldībā”
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus
(noteikumi, nolikumi, instrukcijas), ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
19.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Par Ludzas novada pašvaldības noteikums “Par amatu savienošanas
atļaujas saņemšanas kārtību Ludzas novada pašvaldībā” saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
29.§
Par Ludzas novada pašvaldības noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas sistēma”
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot sniegto ziņojumu par lēmuma projektu, grozījumiem noteikumos
“Iekšējās trauksmes celšanas sistēma”, sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma
projektu ar grozījumiem, tiek grozīti noteikumu 4., 5., 11., 13., 14., 19., 20.punkti.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi,
nolikumi, instrukcijas), saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 5.pantu, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības noteikumus “Iekšējās trauksmes celšanas
sistēma” saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
30.§
Par Ludzas novada pašvaldības korupcijas risku un interešu konflikta
novēršanas noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot sniegto ziņojumu par lēmuma projektu, grozījumiem “Ludzas novada
pašvaldības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas noteikumi”, sēdes vadītājs
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E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, tiek grozīti noteikumu 5., 6.,
14., 16., 32., 33. punkti.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi,
nolikumi, instrukcijas), likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.630 „Noteikumi par iekšējās kontroles
sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas
personas institūcijā”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības korupcijas risku un interešu konflikta
novēršanas noteikumus saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

31.§
Par Ludzas novada pašvaldības amatpersonu darbības jomu korupcijas risku analīzes
un pretkorupcijas pasākumu organizatoriskā plāna 2020.-2021.gadam apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot sniegto ziņojumu par lēmuma projektu, grozījumiem “Ludzas novada
pašvaldības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas noteikumi”, sēdes vadītājs
E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, tiek grozīts plāna pasākums
sadaļā “Iepirkumu procedūra”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus
(noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Informācijas atklātības likuma 5.panta otro daļu, likumu
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, Publisko iepirkumu likumu, 2017.gada
17.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles
sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas
personas institūcijā”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.marta kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības amatpersonu darbības jomu korupcijas
risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu organizatorisko plānu 2020.-2021.gadam saskaņā
ar pielikumu.
2. Noteikt, ka Ludzas novada pašvaldības amatpersonu darbības jomu korupcijas
risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais plāns 2020.-2021.gadam ir
ierobežotas pieejamības informācija (atklāj detalizētu korupcijas risku analīzi un
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izvērtējumu, kā arī ietver konkrētus pasākumus korupcijas risku mazināšanai vai
novēršanai).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
32.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.24, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovskis
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.
2020.gada 24.martā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.24,
Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces <Vārds Uzvārds> ģimenes locekles
<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 2020.gada
24.marta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.24, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai”, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.24, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.24, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Latgales ielā 30 – 24, Ludzā,
Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
33.§
Par nekustamā īpašuma “Gaisma”, Jurizdika, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
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2019.gada 26.septembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma “Gaisma”, Jurizdika, Isnaudas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai”
(protokols Nr.15, 20.§).
Nekustamais īpašums “Gaisma”, Jurizdika, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ir
reģistrēts Isnaudas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000508696 ar kadastra
numuru 68580020570, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
68580020694001, būves ar kadastra apzīmējumu 68580020553001 un zemes vienības 0,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6858002553.
Saskaņā ar minēto lēmumu:
- Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 8800,89 (astoņi tūkstoši astoņi simti euro un 89 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 24.marta lēmumu „Par nekustamā
īpašuma “Gaisma”, Jurizdika, Isnaudas pagasts, Ludzas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu”, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Gaisma”, Jurizdika, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads ar kadastra numuru 68580020570, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 68580020694001, būves ar kadastra apzīmējumu 68580020553001 un zemes
vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858002553 pārdošanas cenu EUR 8800,89
(astoņi tūkstoši astoņi simti euro un 89 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, nekustamo īpašumu
“Gaisma”, Jurizdika, Isnaudas pagasts, Ludzas novads par summu – EUR 8800,89 (astoņi
tūkstoši astoņi simti euro un 89 centu) apmērā, kuru personām 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 2019.gada
26.septembra lēmums „Par nekustamā īpašuma “Gaisma”, Jurizdika, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.15, 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.
34.§
Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības
Dārziņu iela 2, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Ludzas novada dome 2019.gada 26.septembrī pieņēma lēmumu “Par nekustamā
īpašuma, apbūvētas zemes vienības 424 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010294,
pēc adreses Dārziņu iela 2, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols
Nr.15, 19.§).
Nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68010010294
Dārziņu iela 2, Ludza, Ludzas novads ir reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000508830 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
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Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta pārdošanas cenu – EUR 656,57 (seši simti piecdesmit seši euro un
57 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 24.marta lēmumu „Par nekustamā
īpašuma – apbūvētas zemes Dārziņu iela 2, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu”, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības Dārziņu iela 2, Ludza,
Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010010294 424 m2
platībā, pārdošanas cenu EUR 656,57 (seši simti piecdesmit seši euro un 57 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
nekustamo īpašumu – Dārziņu iela 2, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 68010010294 424 m2 platībā, par summu – EUR 656,57 (seši simti
piecdesmit seši euro un 57 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības
pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz
pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5
(pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada
26.septembra lēmums “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 424 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010010294, pēc adreses Dārziņu iela 2, Ludza, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.15, 19.§) 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.
35.§
Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības
Zvejnieku iela 9, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Ludzas novada dome 2019.gada 25.aprīlī pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma,
apbūvētas zemes vienības 700 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010788, pēc adreses
Zvejnieku iela 9, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 26.§).
Nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68010010788
Zvejnieku iela 9, Ludza, Ludzas novads ir reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000592452 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta pārdošanas cenu – EUR 906,57 (deviņi simti seši euro un 57 centu)
apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 24.marta lēmumu „Par nekustamā
īpašuma – apbūvētas zemes vienības Zvejnieku iela 9, Ludza, Ludzas novads pārdošanas
cenas apstiprināšanu”, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības Zvejnieku iela 9,
Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010010788
646 m2 platībā, pārdošanas cenu EUR 906,57 (deviņi simti seši euro un 57 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
nekustamo īpašumu – Zvejnieku iela 9, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 68010010788 646 m2 platībā, par summu – EUR 906,57 (deviņi
simti seši euro un 57 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta
kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi,
norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada 25.aprīļa
lēmums “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 700 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010788, pēc adreses Zvejnieku iela 9, Ludza, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.7, 26.§) 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.

36.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Kr.Barona iela 97A, Ludza,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 12.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801 005 0254, 1194 m2
platībā, kas atrodas pēc adreses Kr.Barona iela 97A, Ludza, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.10, 7.§).
Nekustamais īpašums – Kr.Barona ielā 97A, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0059 6290 ar kadastra numuru
68010050254, kas sastāv no zemes vienības 1192 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801
005 0254.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 2621,57 (divi tūkstoši seši simti divdesmit
viens euro un 57 centu) apmērā.
2020.gada 24.martā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Kr.Barona iela
97A, Ludza, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Kr.Barona iela 97A, Ludza, Ludzas novads, kas
sastāv no zemes vienība 1192 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 005 0254, pirmās
izsoles sākumcenu - EUR 2621,57 (divi tūkstoši seši simti divdesmit viens euro un 57
centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
37.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
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izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 29.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.1, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.13,
19.§).
Nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.1, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas
novadā reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.891 - 1 ar kadastra numuru
68019002529.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 1348,80 (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit
astoņi euro un 80 centu).
2020.gada 24.martā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Baznīcas ielā 30, Ludza, Ludzas
novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu”, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.1, Baznīcas ielā 30, Ludzā, ar
kadastra numuru 68019002529, kas sastāv no dzīvokļa 33,90 m2 platībā, kopīpašuma
domājamās daļas 3705/13664 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010040049001;
68010040049002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040049, pirmās izsoles
sākumcenu - EUR 1348,80 (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit astoņi euro un 80 centu)
apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
38.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 29.novembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.2, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols
Nr.18, 29.§).
Nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.2, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas
novadā reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.891 - 2 ar kadastra numuru
68019002532.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 1263,20 (viens tūkstotis divi simti sešdesmit
trīs euro un 20 centu).
2020.gada 24.martā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Baznīcas ielā 30, Ludza, Ludzas
novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu”, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.2, Baznīcas ielā 30, Ludzā, ar kadastra
numuru 68019002532, kas sastāv no dzīvokļa 32,10 m2 platībā, kopīpašuma domājamās
daļas 3236/13664 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010040049001; 68010040049002
un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040049, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 1263,20
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(viens tūkstotis divi simti sešdesmit trīs euro un 20 centu) apmērā un izsoles noteikumus,
saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
39.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 29.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.3, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.13,
20.§).
Nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.3, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas
novadā reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.891 - 3 ar kadastra numuru
68019002524.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu EUR 1169,41 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit deviņi
euro un 41 centu).
2020.gada 24.martā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Baznīcas ielā 30, Ludza, Ludzas
novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu”, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.3, Baznīcas ielā 30, Ludzā, ar
kadastra numuru 68019002524, kas sastāv no dzīvokļa 28,60 m2 platībā, kopīpašuma
domājamās daļas 2906/13664 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010040049001;
68010040049002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040049, pirmās izsoles
sākumcenu - EUR 1169,41 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit deviņi euro un 41 centu)
apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
40.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Latgales iela 113, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 29.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.3, Latgales ielā 113, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.13,
23.§).
Nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.3, Latgales ielā 113, Ludzā, Ludzas
novadā reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.933 - 3 ar kadastra numuru
68019002528.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu EUR 1455,93 (viens tūkstotis četri simti piecdesmit pieci euro
un 93 centu).
2020.gada 24.martā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Latgales ielā 113, Ludza,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu”, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
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Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.3, Latgales ielā 113, Ludzā, ar
kadastra numuru 68019002528, kas sastāv no dzīvokļa 35,30 m2 platībā, kopīpašuma
domājamās daļas 3535/18019 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010040081001 un zemes
ar kadastra apzīmējumu 68010040081, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 1455,93 (viens
tūkstotis četri simti piecdesmit pieci euro un 93 centu) apmērā un izsoles noteikumus,
saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
41.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Fr.Kempa iela 9B, Ludza,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis; E.Mekšs
Uzklausot sniegto ziņojumu par lēmuma projektu, grozījumiem izsoles noteikumos,
sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, tiek grozīts
izsoles noteikumu 8.2.punkts.
2019.gada 25.jūlijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0415, 163 m2 platībā, kas
atrodas pēc adreses Fr.Kempa iela 9B, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai”
(protokols Nr.12, 9.§).
Nekustamais īpašums – Fr.Kempa ielā 9B, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0059 6335 ar kadastra numuru 68010060417,
kas sastāv no zemes vienības 164 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0415.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 1126,95 (viens tūkstotis viens simts divdesmit
seši euro un 95 centu) apmērā.
2020.gada 24.martā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Fr.Kempa iela 9B,
Ludza, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Fr.Kempa iela 9B, Ludza, Ludzas novads, kas
sastāv no zemes vienība 164 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0415, pirmās
izsoles sākumcenu - EUR 1126,95 (viens tūkstotis viens simts divdesmit seši euro un 95
centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

42.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Latgales iela 10A, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
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2019.gada 28.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010038005, 5931 m2 platībā, pēc
adreses Latgales iela 10A, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.6,
41.§).
Nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68010038005,
Latgales iela 10A, Ludza, Ludzas novads reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.00000592352 ar kadastra numuru 68010038005.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 7075,50 (septiņi tūkstoši septiņdesmit pieci
euro un 50 centu).
2020.gada 24.martā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Latgales iela 10A, Ludza,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, Latgales iela 10A, Ludza, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68010038005, kas sastāv zemes vienība 5931 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010038005, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 7075,50 (septiņi tūkstoši
septiņdesmit pieci euro un 50 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

43.§
Par kustamās mantas – vieglais pasažieru VW SHARAN, valsts reģistrācijas
Nr.FC-148 pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un
sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 27.februārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par kustamās mantas
– vieglais pasažieru VW SHARAN, valsts reģistrācijas Nr.FC-148 nodošanu atsavināšanai,
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.4 14.§).
2020.gada 23.martā tika rīkota kustamās mantas - vieglās pasažieru VW SHARAN,
valsts reģistrācijas Nr.FC-148, pirmā izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturtā daļa nosaka, ka
kustāmās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var
ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).
Komisija, izvērtējot situāciju, iesaka rīkot otro izsoli ar aušupejošu soli un samazināt
izsoles sākumcenu par 20% un noteikt otrās izsoles sākumcenu 423,54 EUR.
2020.gada 24.martā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija pieņēma
lēmumu “Par kustamās mantas – vieglās pasažieru VW SHARAN, valsts reģistrācijas
Nr.FC-148 pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas
apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
10.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 23.marta kustamās mantas - vieglā pasažieru VW
SHARAN, valsts reģistrācijas Nr.FC-148 pirmās izsoles protokolu Nr.1, izsoles rezultātus
un atzīt izsoli par nesekmīgu.
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2. Apstiprināt kustamās mantas - vieglā pasažieru VW SHARAN, valsts reģistrācijas
Nr.FC-148, otrās izsoles sākumcenu - EUR 423,54 (četri simti divdesmit trīs euro un 54
centi) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

44.§
Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam grozījumu pirmās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ziņo: A.Meikšāns; A.Isakovičs, E.Mekšs
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.13,
6.§) “Par Ludzas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu izstrādi”
uzsākta Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde un apstiprināts darba
uzdevums.
Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 80.punktam, tika sagatavota
Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija.
Izskatot Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju un
pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 83.panta otro daļu, Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 82.punktu, 83.punktu, 84.punktu, 85.punktu un 86.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Ludzas novada teritorijas
plānojuma 2013.- 2024.gadam grozījumu pirmo redakciju.
2. Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam organizēt
teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas publisko apspriešanu, nosakot publiskās
apspriešanas termiņu četras nedēļas, un nodrošināt sabiedrībai iespēju iepazīties ar Ludzas
novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas materiāliem.
3. Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam pēc publiskās
apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā
saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.
4. Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības mājaslapā
internetā ievietot paziņojumu par Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmās
redakcijas publisko apspriešanu, sabiedriskās apspriešanas sanāksmi un sanāksmi, kurā tiek
izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.
5. Atcelt Ludzas novada 2018.gada 30.augusta lēmumu (protokols Nr.11, 13.§) “Par
Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšana”.

Sēdi slēdz plkst. 9.20.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 26.martā.

E.Mekšs

38
Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 26.marta.

I.Vonda

1. pielikums
2020.gada 26.marta
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.6, 9.§

Saraksts
par Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apgaismojumu un
apsaimniekošanas maksas aprēķinu
2020.gada februāra mēnesi
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Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adrese
Tirgus iela 34 dz.6
Tālavijas ielā 54 dz.2
Baznīcas iela 30 dz.1
Latgales iela 113 dz.3
Baznīcas ielā 30 dz.3
Rekašova iela 14 dz.6
Latgales ielā 143 dz.4
Tālavijas iela 27 dz.1
Stacijas iela 73 dz.3
Baznīcas iela 30 dz.2
Kopā:

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimnie
-košana
EUR

Apgaismojums
EUR

27.71
35.45
37.05
35.38
29.06
37.25
17.46
36.51
56.78
32.36

1
2
2
2
2
2
1
2
2
2

14.11
15.96
19.86
14.55
15.58
20.34
9.09
20.60
27.79
17.35
175.23

0.40

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

0.59
0.59
0.47
0.40
0.59
3.04

Brīvs
no - līdz

01.07.2019.
03.02.2020.
18.04.2019.
30.04.2019.
14.06.2019.
06.09.2019.
03.02.2020.
10.10.2019.
14.10.2019.
24.10.2019.

A.Poikāne

