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 30.aprīlī

Protokols Nr. 8

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, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne
Sēdē nepiedalās: Olga Petrova – veselības stāvoklis, Viesturs Rancāns - pamatdarbs,
Svetlana Rjutkinena - pamatdarbs
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Sergejs
Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 16 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar vienu punktu ”Par
nekustamā īpašuma 1.maija ielā 16B, Ludzā, Ludzas novadā pārņemšanu”.
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība
papildināta ar 17.punktu.
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Darba kārtība:
1. Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai.
2. Par mantojamās zemes platības precizēšanu.
3. Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās
zemes platības noteikšanu.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
5. Par zemes platības precizēšanu.
6. Par nedzīvojamo telpu P.Miglinīka ielā 34, Ludzā nomas maksas atlaidi
SIA „LEAN”.
7. Par nedzīvojamo telpu Skolas ielā 26, Ludzā nomas maksas atlaidi.
8. Par nedzīvojamo telpu Blaumaņa ielā 4A, Ludzā nomas maksas atlaidi.
9. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas un apsaimniekošanas, apkures un ūdens
patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
10. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
11. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.4 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.
12. Par Ludzas novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
13. Par konkursa “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2020” izsludināšanu.
14. Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plāna
aktualizāciju.
15. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmumā
"Par Ludzas novada jauniešu nodarbinātību vasaras periodā" (protokols Nr.4, 5.§).
16. Par nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads otrās
izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma 1.maija ielā 16B, Ludzā, Ludzas novadā pārņemšanu.

1.§
Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 16.04.2020.
iesniegumu, reģ. 16.04.2020. ar Nr.3.1.1.5/2020/1017-S, par adreses piešķiršanu apbūvētai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500040260 un ar to funkcionāli saistītai būvei
(dārza mājiņa) “Rudzupuķes”, Cirmas pag., Ludzas nov. un pamatojoties uz Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 11.punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 23.aprīļa kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, apbūvei
paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500040260 un ar to funkcionāli
saistītai būvei (dārza mājiņa) adresi: “Rudzupuķes”, Cirmas pag., Ludzas nov..

2.§
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Par mantojamās zemes platības precizēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot mērniecības firmas SIA „Austrumu mērnieks” sertificēta mērnieka Valda
Krokša (sertifikāts Nr.AB000000011), izgatavoto Ludzas novada Pureņu pagasta zemes
robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68880040213, tika konstatēts, ka kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes vienības platība ir
1,42 ha, kas pārsniedz pieļaujamo platības nesaisti ar nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā teksta datos reģistrēto zemes platību – 1,8 ha.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devītā daļa nosaka, ka ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras
apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā
noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta devīto daļu, Ministru Kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1019
„Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188.punktu, Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 132.punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 23.aprīļa kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Precizēt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, tiesiskā valdījumā esošai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68880040213 „Kalnarāji”, Železnieki, Pureņu pag., Ludzas
nov. platību 1,42 ha, saskaņā ar izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu
projektiem mērogā 1:2000.
3.§
Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās
zemes platības noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu mērnieks”, reģistrācijas
numurs 42403037206, juridiskā adrese Raiņa ielā 16A, Ludza, Ludzas nov., 2020.gada
30.marta iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 16.martā ar
Nr.3.1.1.5/2020/866-S, tika konstatēts, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu
mērnieks” lūdz noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai 0,2799 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68010050269 Baznīcas ielā 54, Ludza, Ludzas nov..
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma kadastra likums” 9.panta pirmās
daļas 1.punkts nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes
vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas
mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai
izmantošanai nosaka: vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā
zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu.
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Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu un 16.punktu visām Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām un zemes
vienību daļām nosaka lietošanas mērķi. Lietošanas mērķi reģistrē informācijas sistēmā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 7.punkts, ka zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas
mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas mērķi. Ja zemes vienības daļai noteiktais
lietošanas mērķis atšķiras no zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus
maina arī zemes vienībai.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra aktualizācijas noteikumi”
23.1.2.apakšpunktu, lai zemes vienības daļu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā,
nepieciešams valsts institūcijas vai vietējās pašvaldības lēmums par zemes vienības daļas
nekustamā īpašuma mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra aktualizācijas noteikumi”
23.1.1.apakšpunktu, lai zemes vienības daļu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā
iesniegumam pievieno grafisko pielikumu – zemes robežu plāna kopiju vai citu grafisko
materiālu, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa, vai zemes vienības daļas kadastrālās
uzmērīšanas dokumentus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma kadastra likums”
9.panta pirmās daļas 1.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu, 16.punktu un 7.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objektu reģistrācijas un kadastra aktualizācijas noteikumi” 23.1.1.apakšpunktu un
23.1.2.apakšpunktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un
47.punktu un 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 23.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010050269 Baznīcas ielā 54,
Ludza, Ludzas nov. izveidojamai zemes vienības daļai 0,2799 ha platībā nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi ar kodu 1105 (atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas), saskaņā ar
izgatavoto zemes vienības daļas plānu mērogā 1:2000.
2. Noteikt paliekošajai zemes vienības daļai 2,0255 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010050269 Baznīcas ielā 54, Ludza, Ludzas nov. nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi ar kodu 0905 (reliģisko organizāciju ēku apbūve).
3. Noteikt izveidotajai zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu
680100502698001 platībā 0,2799 ha nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 1105
(atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas).
4.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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1.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumu mērnieks”, reģistrācijas
numurs 42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701,
Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 17.aprīlī reģistrēto iesniegumu Nr.3.1.1.8/2020/1024-S
ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu Cirmas pagasta nekustamā īpašuma “Vēveri”
(īpašuma kadastra numurs 68500050009) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 68500050012, Ludzas novada dome konstatē, ka:
zemes ierīcības projektu izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Aivars Strazds,
sertifikāts Nr. AA000000054, derīgs līdz 06.12.2020..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu: 2020-04-16 23:46:12 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68500050012 platībā 53,3 ha divās zemes vienībās, nosakot jaunizveidojamo
zemes vienību robežas un platības, konkretizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un
nodrošināt piekļūšanas iespēju katrai jaunizveidotai zemes vienībai.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada Būvvaldes
2019.gada 24.oktobra nosacījumus projekta izstrādei (reģistrēts ar Nr.3.1.1.5/2019/1983-N).
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un
zemes ierīcības projekta ierosinātāju.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 28.2 apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.punkta 16.1.apakspunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 29.punktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 23.aprīļa kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Aivara Strazda izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Vēveri”, Cirmas pag., Ludzas nov. (kadastra numurs 68500050009)
sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500050012 sadalei divās
zemes vienībās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, atbilstoši zemes ierīcības projekta
lietai (pielikumā projekta grafiskās daļas kopija).
2. Apbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar projektēto platību 32,4 ha un ar kadastra
apzīmējumu 68500050120 saglabāt spēkā esošo adresi “Vēveri”, Križuta, Cirmas pag.,
Ludzas nov., kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar projektēto platību 20,9 ha un ar kadastra
apzīmējumu 68500050121 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu ar kodu
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienību platības var tikt precizētas.
5. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītājiem. Konkrēto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un platības precizē, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Lēmumu desmit darbdienu laikā elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta
Rēzeknes reģionālajai nodaļai kac.rezekne@vzd.gov.lv.
8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Administratīvo aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
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Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma
189.pantā noteiktajam.
2.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumu mērnieks”, reģistrācijas
numurs 42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701,
Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 17.aprīlī reģistrēto iesniegumu Nr.3.1.1.8/2020/1023-S
ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu Cirmas pagasta nekustamā īpašuma “Vēveri”
(īpašuma kadastra numurs 68500050009) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 68500050013, Ludzas novada dome konstatē, ka:
zemes ierīcības projektu izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Aivars Strazds,
sertifikāts Nr. AA000000054, derīgs līdz 06.12.2020..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu: 2020-04-16 23:19:46 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68500050013 platībā 10,8 ha divās zemes vienībās, nosakot jaunizveidojamo
zemes vienību robežas un platības, konkretizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un
nodrošināt piekļūšanas iespēju katrai jaunizveidotai zemes vienībai.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada Būvvaldes
2019.gada 24.oktobra nosacījumus projekta izstrādei (reģistrēts ar Nr.3.1.1.5/2019/1983-N).
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un
zemes ierīcības projekta ierosinātāju.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 28.2 apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.punkta 16.1.apakspunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 29.punktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 23.aprīļa kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Aivara Strazda izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Vēveri”, Cirmas pag., Ludzas nov. (kadastra numurs 68500050009)
sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500050013 sadalei divās
zemes vienībās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, atbilstoši zemes ierīcības projekta
lietai (pielikumā projekta grafiskās daļas kopija).
2. Neapbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar projektēto platību 4,3 ha un ar kadastra
apzīmējumu 68500050122 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu ar kodu
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar projektēto platību 6,5 ha un ar kadastra
apzīmējumu 68500050123 saglabāt nekustamā īpašuma sastāvā “Vēveri”, Cirmas pag.,
Ludzas nov., kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienību platības var tikt precizētas.
5. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītājiem. Konkrēto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un platības precizē, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
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7. Lēmumu desmit darbdienu laikā elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta
Rēzeknes reģionālajai nodaļai kac.rezekne@vzd.gov.lv.
8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Administratīvo aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma
189.pantā noteiktajam.
5.§
Par zemes platības precizēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu mērnieks”, reģistrācijas
numurs 42403037206, sertificēta mērnieka Valda Krokša (sertifikāta Nr.AB0011)
izgatavoto Ludzas novadā, Istras pagastā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu
projektus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0102, tika konstatēts, ka
kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība - 5,73 ha pārsniedz pieļaujamo platības
nesaisti ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā teksta datos reģistrēto
zemes platību – 5,0 ha.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devītā daļa nosaka, ka ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras
apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā
noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta devīto daļu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2011.gada
27.decembra noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.punktu un Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 23.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Precizēt <Vārds Uzvārds>, <personas kods> , tiesiskā valdījumā esošai mantojamai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0102 “Šariki”, Meļņiki, Istras pag.,
Ludzas nov. platību - 5,73 ha, saskaņā ar izgatavoto zemes robežu, situācijas un
apgrūtinājumu plānu projektiem mērogā 1:5000.

6.§
Par nedzīvojamo telpu P.Miglinīka ielā 34, Ludzā nomas maksas atlaidi
SIA „LEAN”
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 6.aprīlī SIA „LEAN” reģistrācijas numurs 42402006904 iesniedza Ludzas
novada pašvaldībā iesniegumu (reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/939-S) ar lūgumu piešķirt
nomas maksas atlaidi, sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju Latvijā un ar to, ka pārtraukta
mācību norisi klātienē Ludzas 2. vidusskolā pēc adreses P.Miglinīka ielā 34, Ludzā.
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Ludzas novada pašvaldība un SIA “LEAN” 2018.gada 29.oktobrī noslēdza
nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. P-382/2018 par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo
telpu (ar kopējo platību 50,2 m2) nomu, kuras atrodas pēc adreses P.Miglinīka ielā 34,
Ludzā, Ludzas novads. Telpu nomas maksa tika noteikta – EUR 0,21 par 1 m2, neieskaitot
PVN mēnesī.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.aprīļa rīkojumu Nr. 161 “Grozījumi
Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu””, visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija izsludināta līdz 2020.gada
12.maijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
Ārkārtējās situācijas laikā pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības
iestādēs, nodrošinot no 2020.gada 13.marta mācības attālināti, izvērtējot esošo situāciju, 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 23.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas maksas atlaidi SIA „LEAN” reģistrācijas Nr. 42403014913 par
nedzīvojamām telpām P.Miglinīka ielā 34, Ludzā 100 % apmērā no 13.03.2020. līdz
31.08.2020..
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot papildus
vienošanos līgumam par nedzīvojamās telpas nomas maksu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

7.§
Par nedzīvojamo telpu Skolas ielā 26, Ludzā nomas maksas atlaidi
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 7.aprīlī Individuālā darba veicēja <Vārds Uzvārds> reģistrācijas
apliecība BZ 000875 iesniedza Ludzas novada pašvaldībā iesniegumu (reģistrēts ar
Nr.3.1.1.8/2020/976-S) ar lūgumu piešķirt nomas maksas atlaidi 70%, par nedzīvojamo
telpu Skolas ielā 26, Ludzā, Ludzas novads, sakarā ar izsludināto Covid-19 ārkārtas situāciju
Latvijā, kā rezultātā būtiski samazinājies pakalpojumu apgrozījums.
Ludzas novada pašvaldība un Individuālā darba veicēja <Vārds Uzvārds>,
2017.gada 6.novembrī noslēdza nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. P-390/2017 par
pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu (ar kopējo platību 54,2 m2) nomu, kuras atrodas
pēc adreses Skolas ielā 26, Ludzā, Ludzas novads. Telpu nomas maksa tika noteikta – EUR
0,90 par 1 m2, neieskaitot PVN mēnesī.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.aprīļa rīkojumu Nr. 161 “Grozījumi
Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu””, visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija izsludināta līdz 2020.gada
12.maijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
Izvērtējot esošo situāciju, 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
23.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt nomas maksas atlaidi Individuālā darba veicējai <Vārds Uzvārds>,
reģistrācijas apliecība BZ 000875, par nedzīvojamām telpām Skolas ielā 26, Ludzā 50 %
apmērā no 13.03.2020. līdz ārkārtējās situācijas spēkā esamības laiku.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot papildus
vienošanos līgumam par nedzīvojamās telpas nomas maksu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

8.§
Par nedzīvojamo telpu Blaumaņa ielā 4A, Ludzā nomas maksas atlaidi
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 22.aprīlī <Vārds Uzvārds> iesniedza Ludzas novada pašvaldībā
iesniegumu (reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/1065-S) ar lūgumu piešķirt nomas maksas atlaidi
no 2020.gada 23.marta līdz 2020.gada 20.aprīlim, sakarā ar Covid-19 izsludināto ārkārtas
situāciju Latvijā.
Ludzas novada pašvaldība un <Vārds Uzvārds> 2011.gada 22.septembrī noslēdza
nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. P-321/2011 par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo
telpu (ar kopējo 41,3 m2 platībā) nomu, kuras atrodas pēc adreses Blaumaņa ielā 4A, Ludzā,
Ludzas novads. Telpu nomas maksa tika noteikta – EUR 1,57 par 1 m2, neieskaitot PVN
mēnesī.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.aprīļa rīkojumu Nr. 161 “Grozījumi
Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu””, visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija izsludināta līdz 2020.gada
12.maijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
Izvērtējot esošo situāciju, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2020.gada 23.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas maksas atlaidi <Vārds Uzvārds> personas kods 051165-12802, par
nedzīvojamo telpu Blaumaņa ielā 4A, Ludzā nomai 100 % apmērā no 23.03.2020. līdz
20.04.2020..
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot papildus
vienošanos līgumam par nedzīvojamās telpas nomas maksu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
9.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas un apsaimniekošanas, apkures
un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2020.gada 16.aprīļa sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/72 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas un apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumu
apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts 17.04.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/1030-S) ar lūgumu segt no
Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2020.gada marta mēnesī aprēķināto summu
EUR 346,23 apmērā t.sk. EUR 4,61 par apgaismošanu, EUR 250,30 par neizīrēto dzīvokļu
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apsaimniekošanu, EUR 86,84 par apkuri un EUR 4,48 par ūdens patēriņa starpības
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 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 23.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne); 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, apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2020.gada
marta mēnesi EUR 346,23 (trīs simti četrdesmit seši euro 23 centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu
apgaismošanas un apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumu
apmaksu par 2020.gada marta mēnesi EUR 346,23 (trīs simti četrdesmit seši euro 23 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 pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Suprātka” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 31.03.2020. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/875-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “11. Latvijas amatierteātru brīvdabas izrāžu
festivāla „Vezums 2020” organizēšanai 950.00 EUR apmērā. Pasākums notiks Ludzas
novadpētniecības muzeja teritorijā š.g. 29.-30.augustā. Biedrība ir iesniegusi projekta
iesniegumu Latgales kultūras programmas 2020 projektu konkursā, kur fonda izmaksas
plānotas 2 740.67 EUR. Kopējās projekta izmaksas 3 801.35 EUR. Festivālā pulcēsies 16
amatierteātri no 11 Latvijas novadiem - no Kurzemes, Vidzemes un Latgales novadiem,
kopā plānoti ap 170 dalībnieku. Projekta mērķis ir popularizēt amatierteātru brīvdabas
izrāžu žanrus, aktivizēt mazo lauku amatierteātru darbību Latgalē.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk Nolikums) 8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var
pretendēt sabiedriskā organizācija, kuras projekta aktivitātes tiks realizētas novada teritorijā
un plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un
infrastruktūru,
Nolikuma 13.1.punkts nosaka, ka projekta finansējumam piešķiramā summa līdz
1430,00 EUR vienam projektam, bet ne vairāk kā 25 % no projekta attiecināmajām
izmaksām, ja projekts vērsts uz pasākumu organizēšanu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 23.aprīļa kopīgās
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sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Suprātka” pašvaldības līdzfinansējumu 950.00 EUR apmērā
pasākuma “11. Latvijas amatierteātru brīvdabas izrāžu festivāla „Vezums 2020” īstenošanai.
2. Biedrībai “Suprātka” divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar piešķiršanas mērķi,
pievienojot attiecīgu, maksājumu apliecinošu, dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar biedrību “Suprātka” pēc
līguma kopijas ar sadarbības iestādi, par projekta īstenošanu, iesniegšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.

11.§

Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 23.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.4 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas
novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr.4 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam”” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

12.§
Par Ludzas novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 23.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
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Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības 2019.gada pārskatu:
1. Ludzas novada pašvaldības bilanci uz 2019.gada 31.decembri ar aktīviem
EUR 54 794 210, pašu kapitālu EUR 36 955 299, uzkrājumiem EUR 249 727 un saistībām
EUR 17 589 184 saskaņā ar 1.pielikumu.
2. 2019.gada budžeta izpildes rezultātu EUR 4 496 068 apmērā saskaņā ar
2.pielikumu un 3.pielikumu.
13.§
Par konkursa “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2020” izsludināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot
vērā 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 23.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2020” nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei J. Dukaļskai divu nedēļu laikā ievietot
informāciju par konkursu pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.

14.§
Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plāna
aktualizāciju
Ziņo: E.Mekšs
Sakarā ar to, ka nepieciešams aktualizēt plānotā projekta “Energoefektivitātes
paaugstināšana Ludzas pilsētas PII “Pasaciņa” ēkā” sasniedzamos radītājus pēc projekta
realizācijas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums – izstrādāt pašvaldības
teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības
programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, 21.panta pirmās
daļas 3.punktu, kurš paredz, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta
pirmo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina attīstības programmu,
22.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības attīstības programmu apstiprina ar
pašvaldības domes lēmumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, kas
nosaka, ka attīstības programmas rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā
reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam; aktualizēto rīcības plānu un
investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
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pastāvīgās komitejas 2020.gada 23.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt aktualizēto Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam
Investīciju plānu saskaņā ar pielikumu.
2. Publicēt aktualizēto Ludzas novada attīstības programmu 2018.-2024.gadam
Investīciju plānu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
3. Lēmuma 2.punkta izpildi nodrošināt Teritorijas plānotājai Jeļenai Lapšovai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2020.gada 27.februāra
sēdes lēmumā "Par Ludzas novada jauniešu nodarbinātību vasaras periodā"
(protokols Nr. 4, 5.§)
Ziņo: E.Mekšs
Ņemot vērā aktuālo situāciju darba tirgū un izmaiņas izglītības iestāžu mācību
procesā, ko ietekmējuši pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai, Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA) ir pieņēmusi lēmumu skolēnu nodarbinātības pasākumu 2020.gada vasaras
mēnešos neorganizēt, līdz ar to ir nepieciešami grozījumi Ludzas novada skolēnu vasaras
nodarbinātības pasākumu organizēšanas nolikumā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 23.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Ludzas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmuma "Par Ludzas
novada jauniešu nodarbinātību vasaras periodā" (protokols Nr. 4, 5.§) 1.punktu, izsakot
jaunā redakcijā:
“1. Apstiprināt Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu
organizēšanas nolikumu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.

16.§
Par nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads otrās izsoles
rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 23.janvārī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu,
protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 46.§).

14
Nekustamais īpašums – ”Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novadā reģistrēts
Nirzas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000397843 ar kadastra numuru
68780050295.
2020.gada 22.aprīlī tika rīkota nekustamā īpašuma ”Skola”, Nirza, Nirzas pagasts,
Ludzas novadā ar kadastra numuru 68780050295, kas sastāv no būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 68780050295001; 68780050295002 un zemes vienības 0,8008 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68780050416 pirmā izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta otrās daļas 1. punkts
nosaka, ka rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā
par 60 procentiem no nosacītās cenas. Komisija, izvērtējot situāciju, iesaka rīkot trešo izsoli
ar augšupejošu soli un nesamazināt izsoles sākumcenu.
2020.gada 22.aprīlī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
otrās izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu, un sākumcenas
apstiprināšanu”. 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 23.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 22.aprīļa nekustamā īpašuma ”Skola”, Nirza, Nirzas
pagasts, Ludzas novadā ar kadastra numuru 68780050295, kas sastāv no būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 68780050295001; 68780050295002 un zemes vienības 0,8008 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68780050416 pirmā izsole protokolu Nr.2, izsoles rezultātus un atzīt
izsoli par nesekmīgu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ”Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novadā ar
kadastra numuru 68780050295, kas sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68780050295001; 68780050295002 un zemes vienības 0,8008 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68780050416 trešās izsoles sākumcenu - EUR 42758,70 (četrdesmit divi
tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņi euro un 70 centu) un izsoles noteikumus, saskaņā
ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

17.§
Par nekustamā īpašuma 1.maija ielā 16B, Ludzā, Ludzas novadā pārņemšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 16.aprīlī Ministru kabinets pieņēma rīkojumu Nr. 187 “Par valsts
nekustamā īpašuma 1. maija ielā 16B, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu Ludza novada
pašvaldības īpašumā”.
Ar šo rīkojumu un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
42.panta pirmo daļu un 43. pantu Iekšlietu ministrijai tika atļauts nodot bez atlīdzības
Ludzas novada
pašvaldības īpašumā
valsts nekustamo
īpašumu
(nekustamā
īpašuma kadastra
Nr.68010040699
–
zemes
vienību
(zemes vienības
kadastra
apzīmējums 68010040699) 1253 m2 platībā un un nedzīvojamo ēku (būves
kadastra apzīmējums 6801 004 0699 001) 1 maija ielā 16B, Ludzā,
Ludzas novadā,
kas ierakstīts
zemesgrāmatā
uz valsts vārda
Iekšlietu
ministrijas personā, kopā
ar
būvi (mazēku)
- šķūni (būves kadastra
apzīmējums 6801 004 0699 002) (turpmāk -nekustamais īpašums).
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Lai sekmīgi nodrošinātu Ludzas novada pašvaldības autonomo funkciju realizāciju,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 9.punktu un pamatojoties uz
Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, atklāti balsojot:
PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Pārņemt nekustamo īpašumu – 1.maija ielā 16B Ludzā, Ludzas novadā ar kadastra
numuru
6801 004 0699,
kas
sastāv
zemes vienības
kadastra apzīmējumu 6801 004 0699 1253 m2 platībā, nedzīvojamās ēkas ar kadastra
apzīmējumu 6801 004 0699 001 kopā
ar būvi (mazēku) - šķūni ar kadastra
apzīmējumu 6801 004 0699 002 Ludzas novada pašvaldības īpašumā.
2. Apstiprināt komisiju par nekustamā īpašuma pārņemšanu 4 cilvēku sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs:
S.Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors,
komisijas locekļi:
I.Šalgūne, grāmatvede,
J.Kučinskis, būvinspektors,
A.Poikāne, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc novada domes sēdes protokola
parakstīšanas domes lēmumu rakstveidā nosūtīt Nodrošinājuma valsts aģentūrai.
Sēdi slēdz plkst. 9.07.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 30.aprīlī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 30.aprīlī.

I.Vonda

