LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2021.gada 25.februārī

Protokols Nr. 4

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēde notiek attālināti, videokonferences veidā.
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova
Sēdē nepiedalās: Olita Baklāne, Viesturs Rancāns, Eleonora Obrumāne, Arturs Isakovičs
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Sergejs
Jakovļevs, pašvaldības izpilddirektors; Agris Pentjušs, datortīkla uzturēšanas administrators;
Aina Poikāne, nekustamā īpašuma apsaimniekošans speciāliste, Ludzas novada domes
dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
E.Mekšs iepazīstina ar sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 38 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 7 jautājumiem:
1. Par Ludzas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas
apstiprināšanu.
2. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68780020063 daļas
nomas tiesību izsoli.
3. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2021.gadam iedalīšanu Šķaunes ezerā.
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4. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2021.gadam iedalīšanu Dūnākļu ezerā.
5. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
6. Par Ludzas novada jauniešu nodarbinātību vasaras periodā.
7. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma ar sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” termiņa pagarināšanu.
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība papildināta
ar 39., 40., 41., 42., 43., 44. un 45.punktu.
Darba kārtība:
1. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un būvēm.
2. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
3. Par Ludzas novada domes 2019.gada 24.janvāra sēdes lēmuma (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 606.punkta atcelšanu, Ludzas novada domes
2020.gada 29.oktobra sēdes lēmuma (protokols Nr.15, 3.§) “Par zemes vienības atzīšanu kā
zemes starpgabalu” atcelšanu un Ludzas novada domes 2020.gada 29.oktobra sēdes lēmuma
(protokols Nr.15, 18.§) “Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar kadastra
apzīmējumu 68800030187, 0,7899 ha platībā, pēc adreses Ņukšu pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai” atcelšanu.
4. Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
5. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
6. Par zemes vienības atzīšanu kā zemes starpgabalu.
7. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens
korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
8. Par nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 45, Ludzā nomas maksas atlaidi SIA
„NIKAL”.
9. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem.
10. Par iemītnieku uzturēšanas izdevumiem Ludzas novada sociālās aprūpes centrā
“Ludza”.
11. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
12. Par maksu atskurbināšanas telpā ievietotai personai.
13. Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētā projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai.
14. Par Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmu 2021. gadam.
15. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa
izlietošanas programmu 3 gadiem.
16. Par piedalīšanos Valsts Zivju Fonda izsludinātajā projektu konkursā “Zivju
resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs, un ūdenstilpēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
17. Par piedalīšanos Valsts Zivju Fonda izsludinātajā projektu konkursā “Zivju
resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir
zivju resursu aizsardzība”.
18. Par nekustamā īpašuma iegādi.
19. Par atteikumu piešķirt ikmēneša pabalstu.
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20. Par Ludzas novada pašvaldības 2019.gada 29.novembra saistošo noteikumu
Nr.26 “Grozījums Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.9 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” precizēšanu.
21. Par Ludzas novada pašvaldības 2020.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.12
“Sabiedriskās kārtības noteikumi Ludzas novadā” precizēšanu.
22. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Ludzas
novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada
pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
23. Par apbūvētas zemes vienības 1180 m2 platībā 1/2 domājamās daļas (kadastra
apzīmējums 6801 005 0204) Latgales ielā 199, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
24. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 602 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 6801 001 0954, pēc adreses Zvirgzdenes iela 62, Ludza, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai.
25. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0546,
2,5 ha platībā, kas atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai.
26. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0036,
2,4203 ha platībā, kas atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai.
27. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0035,
1,3199 ha platībā, kas atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai.
28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Blaumaņa ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
29. Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības “Lauči”, Nirza, Nirzas pagasts,
Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
30. Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības “Asteres”, Jonički, Istras
pagasts, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
31. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Morozi”, Istras pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
32. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabals) Fr.Kempa iela 5A, Ludza,
Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu un pirkuma līguma slēgšanu.
33. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabals) “Sienāži”, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu un pirkuma līguma slēgšanu.
34. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Latgales ielā 143, Ludzā, Ludzas novadā,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
35. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Laimas”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
36. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Krogs”, Briģu pagasts, Ludzas novads,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
37. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Mudras”, Briģu pagasts, Ludzas novads,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
38. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Āboliņi”, Cirmas pagasts, Ludzas
novads pirmās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana un lēmuma par nodošanu
atsavināšanai atcelšanu.
39. Par Ludzas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas
apstiprināšanu.
40. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68780020063 daļas
nomas tiesību izsoli.
41. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2021.gadam iedalīšanu Šķaunes ezerā.
42. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2021.gadam iedalīšanu Dūnākļu ezerā.
43. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
44. Par Ludzas novada jauniešu nodarbinātību vasaras periodā.
45. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma ar sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” termiņa pagarināšanu.
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1.§
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un būvēm
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 26.01.2021.
iesniegumu, Ludzas novada pašvaldībā reģ. 26.01.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/282-S, par adreses
piešķiršanu, iesniedzējs lūdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68800010635 un būvēm
(dārza māja un palīgēkas) piešķirt adresi: “Baravikas”, Ņukšu pag., Ludzas nov., saskaņā ar
būvju tehnisko būvprojektu un Ludzas novada būvvaldes 2020.gada 14.oktobra būvatļauju Nr.
BIS-BV-4.1-2020-6980, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 12.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 2021.gada
18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, piederošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 68800010635 un būvēm (dārza māja un palīgēkas) adresi: “Baravikas”, Ņukšu
pag., Ludzas nov..
2.§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
11.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 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskā
valdījumā esošam nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68580080105, kura sastāvā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580080105, īpašuma nosaukumu „Sauleskalns”,
Isnaudas pag., Ludzas nov..
3.§
Par Ludzas novada domes 2019.gada 24.janvāra sēdes lēmuma (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 606.punkta atcelšanu,
Ludzas novada domes 2020.gada 29.oktobra sēdes lēmuma (protokols Nr.15, 3.§) “Par
zemes vienības atzīšanu kā zemes starpgabalu” atcelšanu un Ludzas novada domes
2020.gada 29.oktobra sēdes lēmuma (protokols Nr.15, 18.§) “Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 68800030187, 0,7899 ha platībā,
pēc adreses Ņukšu pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” atcelšanu
Ziņo: E.Mekšs
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Ar Ludzas novada domes 2019.gada 24.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.1, 7.§)
“Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
vienību atzīšanu par piekrītošu Ludzasnovada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
Ludzas novada pašvaldības vārda” pielikuma 606.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,7988
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030187 Ņukšu pag., Ludzas nov. ir piekritīga Ludzas
novada pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Ar Ludzas novada domes 2020.gada 29.oktobra sēdes lēmuma (protokols Nr.15, 3.§)
“Par zemes vienības atzīšanu kā zemes starpgabalu” tika nolemts atzīt zemes vienību 0,7988
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030187 “Mazā Tālava”, Ņukšu pag., Ludzas nov. kā
zemes starpgabalu.
Ar Ludzas novada domes 2020.gada 29.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.15.18.§)
“Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 68800030187,
0,7899 ha platībā, pēc adreses Ņukšu pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” tika
nolemts nodot atsavināšanai zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu
68800030187, 0,7899 ha platībā, pēc adreses Ņukšu pagasts., Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai.
Ludzas novada pašvaldība iesniedza sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Austrumu
mērnieks”, reģistrācijas numurs 42403037206, pieteikumu zemes vienības 0,7988 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68800030187 Ņukšu pag., Ludzas nov. uzmērīšanai.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Austrumu mērnieks”, saņemot no VZD arhīva
informāciju, konstatēja, ka Ludzas novada pašvaldības piekritīgā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68800030187 Ņukšu pag., Ludzas nov. bija iepriekš ierādīta zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 68800030072 un informēja par to Ludzas novada pašvaldību.
Ludzas novada pašvaldība 2020.gada 28.decembrī iesniedza elektronisku vēstuli ar
Nr.3.1.1.8/2020/1970-N “Par informācijas sniegšanu un labojumu veikšanu” ar lūgumu sniegt
informāciju kā rīkoties tālāk ar pašvaldības piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68800030187 Ņukšu pag., Ludzas nov., kā arī veikt nepieciešamās darbības no VZD puses, ar
mērķi novērst radušās neskaidrības.
Ludzas novada pašvaldība 2021.gada 20.janvārī saņēma VZD Latgales reģionālās
nodaļas elektronisku vēstuli ar Nr.2-13-L/202 “Par informācijas sniegšanu”, kurā informēja,
ka:
Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa (turpmāk tekstā – reģionāla nodaļa)
izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk tekstā –
Kadastra informācijas sistēma) datus un arhīvā esošos dokumentus konstatēja, ka zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 68800030187 platība, atbilstoši zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68800030072 1996.gada 23.oktobra zemes robežu plānam (turpmāk tekstā –
Zemes robežu plāns), pilnā apjomā pārklājas ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68800030072 robežu plānā attēloto.
Papildus reģionālā nodaļa informē, ka pierobežojošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 68800030144, 68800030381 plānos ir konstatēta neatbilstība, proti minēto
zemes vienību daļējs pārklājums ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68800030072,
starpgabals starp zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68800030072 un 68800030138.
2014.gada 7.novembrī reģionālā nodaļā tika sastādīts akts “Par robežu neatbilstību” Nr.1114-L1/2217, Kadastra informācijas sistēmas teksta datos ir ierakstīta atzīme par zemes
vienību robežu neatbilstību un zemes vienību robežu neatbilstība attēlota kadastra kartē zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68800030072, 68800030144, 68800030138.
Tā kā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68800030187 pilnā apjomā pārklājas ar
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800030072 plānā attēloto platību, 2021.gada
19.janvārī zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68800030187 Kadastra informācijas
sistēmā ir dzēsta.
2021.gada 19.janvārī, ņemot vērā to, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
68800030144, pēc ierādīšanas dokumentiem faktiski sašķeļ zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68800030072 divos gabalos, kadastra kartē dzēstās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68800030187 vietā tika attēlots plānotais zemes vienības kadastra apzīmējums
68800030285, kura teksta datos reģistrēta ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
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68800030072 plānotā zemes vienība, jo divus vienādus kadastra apzīmējumus kadastra kartē
attēlot nav iespējams. Reģionālā nodaļa paskaidro, ka ar šādu zemes vienības attēlošanu
kadastra kartē netiek izmainīts nekustamā īpašuma sastāvs un kadastrālā vērtība, jo Kadastra
informācijas sistēmas teksta datos informācija par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68800030072 atbilst Zemes robežu plānam, Valsts meža dienesta sniegtajām ziņām un
zemesgrāmatu ierakstam.
Robežu neatbilstības novēršana jāveic mērniekam, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu
saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 „Zemes
kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”. Pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu
izvērtēšanas, mērījumu veikšanas, ierosinātāja un pierobežnieku viedokļu noskaidrošanas,
ievērojot minēto noteikumu prasības par robežas neatbilstības novēršanu, mērniekam jārīkojas
saskaņā ar konstatēto.
Līdz ar to, attiecīgo datu aktualizāciju reģionālā nodaļa veiks pēc neatbilstības
novēršanas procesa realizācijas, atbilstoši saņemtajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas
dokumentiem.
Papildus reģionālā nodaļa, pamatojoties uz iepriekšminēto informāciju par to, ka zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 68800030187 Kadastra informācijas sistēmā tika dzēsta, lūdz
Ludzas novada pašvaldību atcelt lēmumus, kas attiecināmi uz dotas zemes vienības piekritību
pašvaldībai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.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 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Ludzas novada domes 2019.gada 24.janvāra sēdes lēmuma (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 606.punktu par zemes vienības 0,7988 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030187 Ņukšu pag., Ludzas nov. ir piekritību Ludzas
novada pašvaldībai.
2. Atcelt Ludzas novada domes 2020.gada 29.oktobra sēdes lēmuma (protokols Nr.15,
3.§) “Par zemes vienības atzīšanu kā zemes starpgabalu”, kurā tika nolemts atzīt zemes
vienību 0,7988 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030187 “Mazā Tālava”, Ņukšu pag.,
Ludzas nov. kā zemes starpgabalu.
3. Atcelt Ludzas novada domes 2020.gada 29.oktobra sēdes lēmuma (protokols Nr.15,
18.§) “Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu
68800030187, 0,7899 ha platībā, pēc adreses Ņukšu pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai”, kurā tika nolemts nodot atsavināšanai zemes vienību 0,7899 ha platībā
(starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 68800030187 Ņukšu pag., Ludzas nov..

4.§
Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ar 2021.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.2, 33.§) nolēma
nodot atsavināšanai Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68460090023, Briģu pagastā, Ludzas novadā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums
ar kadastra numuru 6846 009 0023, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
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68460090023, 68460050110, 68460050173, 68460060046, 68460060116, 68460070235,
68460090035, 68460090036 un 68460080013.
Līdz ar to, ir nepieciešamība no nekustama īpašuma ar kadastra numuru 6846 009 0023
atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68460050110, 68460050173, 68460060046,
68460060116, 68460070235, 68460090035, 68460090036 un 68460080013 un atdalītajām
zemes vienībām izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6846 009 0023, Briģu pagasts,
Ludzas novads, Ludzas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 3,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68460050110, 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460050173,
4,3618 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460060046, 6,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68460060116, 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460070235, 1,3199 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68460090035, 2,4203 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68460090036 un 2,3726 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460080013.
2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68460050110, 68460050173,
68460060046, 68460060116, 68460070235, 68460090035, 68460090036 un 68460080013
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Senlejas”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
3. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 009 0023, kas pēc
atdalīšanas sastāv no zemes vienības 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460090023,
nosaukumu „Šalkas”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
2.
Ņemot vērā, ka ir veikta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68460050031
uzmērīšana un izgatavots zemes robežu plāns, ir nepieciešams no nekustamā īpašuma
“Kadiki” ar kadastra numuru 6846 005 0030, Briģu pagasts, Ludzas novads, atdalīt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 68460050031 un zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo
īpašumu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Kadiķi” ar kadastra numuru 6846 005 0030, Briģu
pagasts, Ludzas novads, Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,07 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68460050031.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68460050031 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Magones”, Briģu pagasts, Ludzas novads.

5.§
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Par nekustamā īpašuma nosaukuma

piešķiršanu

Ziņo: E.Mekšs
1.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6892 005 0239, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads nav piešķirts īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskajā
valdījumā esošam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6892 005 0239, kas sastāv no
zemes vienības 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68920050239, nosaukumu „Ausmas”,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
2.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6860 001 0037, Istras pagasts, Ludzas novads
nav piešķirts īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskajā
valdījumā esošam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6860 001 0037, kas sastāv no
zemes vienības 3,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010611, nosaukumu „Pieupes”,
Istras pagasts, Ludzas novads.
6.§
Par zemes vienības atzīšanu kā zemes starpgabalu
Ziņo: E.Mekšs
Ar Ludzas novada domes sēdes 2011.gada 24.marta lēmumu (protokols Nr.4, 13.§,
18.p.) “Par zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” tika atzīts, ka zemes vienība
1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68920020212, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2021.gada 15.februārī Ludzas novada pašvaldībā ir saņemta Valsts zemes dienesta
Latgales reģionālās nodaļas vēstule (reģistrēta ar Nr.3.1.1.5/2021/501-S), ka zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 68920020212 nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas
ceļam.
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Latvijas Republikas likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”
1.panta 11.punkta 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 68920020212 nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”, 1.panta 11.punkta b) apakšpunktu un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Atzīt zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68920020212, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads, kā zemes starpgabalu.
7.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens
korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2021.gada 15.februāra sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/28 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens korekcijas un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts 16.01.2021. ar Nr.3.1.1.8/2021/511-S) ar
lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2021.gada janvāra mēnesī
aprēķināto summu EUR 969,38 apmērā t.sk. EUR 9,18 par apgaismošanu, EUR 417,95 par
neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanu, EUR 534,73 par apkuri, EUR 0,57 karstā ūdens
korekcijas izdevumi un EUR 6,95 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, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); 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, apsaimniekošanas,
apkures, karstā ūdens korekcijas izdevumi un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par
2021.gada janvāra mēnesi EUR 969,38 (deviņi simti sešdesmit deviņi euro 38 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas
un apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens korekcijas izdevumi un ūdens patēriņa starpības
izdevumu apmaksu par 2021.gada janvāra mēnesi EUR 969,38 (deviņi simti sešdesmit deviņi
euro 38 centu) apmērā no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības
uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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8.§
Par nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 45, Ludzā
nomas maksas atlaidi SIA „NIKAL”
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 28.janvārī SIA „NIKAL” reģistrācijas numurs 42402006904 iesniedza
Ludzas novada pašvaldībā iesniegumu (reģistrēts ar Nr.3.1.1.6/2021/330-S) ar lūgumu
piešķirt nomas maksas un apkures atlaidi, sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju Latvijā un
pārtraukta mācību norise klātienē Ludzas Mūzikas pamatskolā pēc adreses Stacijas ielā 45,
Ludzā.
Ludzas novada pašvaldība un SIA “NIKAL” 2015.gada 9.novembrī tika noslēgts
nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.P-446/2015 par pašvaldībai piederošām nedzīvojamām
telpām (ar kopējo 64,37 m2 platībā) nomu, kuras atrodas pēc adreses Stacijas ielā 45, Ludzā,
Ludzas novads. Telpu nomas maksa tika noteikta – EUR 0,21 par 1 m2, neieskaitot PVN
mēnesī.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 5.februāra rīkojumu Nr. 74 “Grozījumi
Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”” visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija izsludināta līdz 2021.gada 6.aprīlim.
Ārkārtējās situācijas laikā pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības
iestādēs, nodrošinot mācības attālināti, izvērtējot esošo situāciju, 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 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt SIA „NIKAL” reģistrācijas Nr. 42402006904 telpu nomas maksas atlaidi
80% apmērā un apkures izdevumu atlaidi 100% apmērā par nedzīvojamām telpām Stacijas
ielā 45, Ludzā no 2021.gada 8.februāra līdz attālinātā mācību procesa atcelšanai.
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 pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.75 ”Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada
28.jūnija noteikumos Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem””, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2021.gadā par Ludzas novada pašvaldības
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar 1.pielikumu.
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10.§
Par iemītnieku uzturēšanas izdevumiem Ludzas novada
sociālās aprūpes centrā “Ludza”
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.panta ceturto un
piekto daļu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem
Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par uzturēšanos Ludzas novada sociālās aprūpes centrā „Ludza”
2021.gadā vienam iemītniekam mēnesī:
1.1. “Pansionāts”, Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads EUR 777.02, saskaņā ar
1.pielikumu;
1.2. “Ābelīte”, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads EUR 805.00, saskaņā ar
2.pielikumu
2. Tiem iemītniekiem, kuri paši vai kuru apgādnieki pilnā apmērā veic maksu par
iemītnieka uzturēšanu, un pirms ievietošanas iestādē personas bija deklarētas Ludzas novadā,
2.punktā noteiktajai maksai piemērot atlaidi 30 % apmērā.
11.§
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2021.gadā Ludzas novada pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību sniegtajiem pakalpojumiem:
1.1. par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem vienai
bibliotēkai EUR 518.52 gadā, saskaņā ar 1.pielikumu;
1.2. par Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sniegtajiem
pakalpojumiem mācību un metodiskajā darbā, saskaņā ar 2.pielikumu;
1.3. par atskurbšanas telpā ievietoto personu uzturēšanās izdevumiem, saskaņā ar
3.pielikumu.
1.4. par Ludzas novada būvvaldes sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar
4.pielikumu.

12.§
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Par maksu atskurbināšanas telpā ievietotai
Ziņo: E.Mekšs

personai

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu,
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 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par katru atskurbināšanas telpā ievietoto personu EUR 20.26 plus
PVN, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ludzas novada domes 2020.gada 23.janvāra lēmumu
“Par maksu atskurbināšanas telpā ievietotai personai” (protokols Nr.2, 17.§).
3. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.martu.
13.§
Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētā projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā tika saņemta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas Nr.42403015020, juridiskā adrese: Kr.Barona iela 49,
Ludza, Ludzas novads, 14.12.2020. vēstule Nr.1.9.1/234 (Ludzas novada pašvaldībā saņemta
15.12.2020., reģistrēta ar Nr.3.1.1.8/2020/3452-S) ar lūgumu sniegt galvojumu kredītam EUR
194 000 apmērā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” gala
maksājuma veikšanai. 2021.gada 26.janvārī Ludzas novada pašvaldībā tika saņemta
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, 26.01.2021. vēstule
Nr.1.9.1/26 “Par informācijas sniegšanu” (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēta ar
Nr.3.1.1.8/2021/283-S), kurā
sniegta papildus informācija par SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” aizņēmumu: aizņēmuma aizdevējs - Valsts kase, fiksētā procentu
likme - 0.5%, atmaksas termiņš - 10 gadi.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu “Par projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzā” īstenošanu un līdzfinansējuma
nodrošināšanu” (protokols Nr.12, 29.§), sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” realizē Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” SAM 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās
iespējas” aktivitātes ietvaros.
Starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtā līguma Nr.5.3.1.0/17/I/011 7.1.punkts nosaka:
“Noslēguma Maksājuma pieprasījumu Finansējuma saņēmējs iesniedz 2 (divu) nedēļu laikā
pēc Līguma 1.punktā noteiktajām projekta darbību īstenošanas laika beigām vai pēc pēdējā
Finansējuma saņēmēja veiktā maksājuma, ja maksājums veikt ne vēlāk kā 20 (divdesmit)
darba dienu laikā pēc Līguma 1.punktā noteiktajām Projekta darbību īstenošanas laika
beigām un ne vēlāk kā 2023.gada 31.decembrī”.
Ņemot vērā, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
realizētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Ludzas pilsētā” darbības termiņš ir 2021.gada decembris, kā arī pamatojoties uz to,
ka 10% Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums tiks atgūts pēc plānoto iznākumu
rādījumu sasniegšanas projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”,
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ir nepieciešams Ludzas
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novada pašvaldības, kā kapitāla daļu turētāja, galvojums aizņēmuma saņemšanai, projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai.
Likuma “Par pašvaldības budžetiem” 26.panta otrā daļa nosaka: “Galvojumus
pašvaldības var sniegt tikai tām kapitālsabiedrībām, kurās attiecīgās pašvaldības kapitāla
daļa pārsniedz 50 procentus, vai arī vairāku pašvaldību veidotai kapitālsabiedrībai, kurā
pašvaldību kapitāla daļu summa pārsniedz 65 procentus.”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ir
kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Ludzas novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
“Par pašvaldību budžetiem” 26.pantu, likuma “Likums par budžetu un finanšu
vadību”41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumiem Nr.590
“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 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 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju Ludzas novada pašvaldībai sniegt galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (reģistrācijas Nr.42403015020), kurā 100% kapitāla daļas
pieder Ludzas novada pašvaldībai, aizņēmumam 194 000 EUR (viens simts deviņdesmit četri
tūkstoši euro) apmērā uz 10 (desmit) gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Ludzas pilsētā” īstenošanai.
2. Galvojuma saistību izpildes garants - Ludzas novada pašvaldības budžets.
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši Ministru
kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumiem Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomei.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgi Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja L.Mežule
un izpilddirektors S.Jakovļevs.
14.§
Par Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmu 2021. gadam
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 23.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmu 2021.gadam:
Ludzas novada pašvaldības autoceļu programma 2021. gadam
1
2
Mērķdotācija

3
Pamatbudžets
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I IEŅĒMUMI - kopā
Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai atlikums uz 01.01.2021.
Mērķdotācija autoceļu uzturēšanai
Aizņēmumi no valsts kases
II IZDEVUMI - kopā
Ludza
Ikdienas uzturēšana pilsētas ielas
P49 tranzītiela
Kārsavas ielas būvprojekta izmaiņas
Kr. Barona ielas būvuzraudzība
Kr. Barona ielas elektrības kabeļa pārbūve
Krāslavas ielas pārbūve
Soikāna iela papildus darbi
Saules ielas projektēšana
Līdzfinansējums Ludzas pilsēta
Līdzfinansējums lauku teritorija
Lielā ezerkrasta ielas koncepcijas, būvprojekta izstrāde
Ceļu labaratorijas paklpojumi
Investīcijas J. Soikāna, Kārsavas, Smilšu un miera ielu pārbūve
Līdzfinansējums COVID projektiem
Mērniecības darbi Cirmas pagastā
Briģi
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ar pašvaldības tehniku
Cirma
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ar pašvaldības tehniku
Isnauda
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ar pašvaldības tehniku
Istra
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ar pašvaldības tehniku
Nirza
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana

EUR

EUR

666136
75880
590256

654943

666136
494563
267552
53613
363
3630
529
96496
12000
2904
25476
30000

227996

10000
2000
306035
57098

16557
16557

9000
3582
3582

36251
36251
18570
18570

18661
18661

18210
18210

Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ar pašvaldības tehniku
Ņukši
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ar pašvaldības tehniku

447977
654943
610129

5307
5307
5934

5934
6409

6409
4712

4712
13470
13470

4303
4303
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Pilda
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ar pašvaldības tehniku

Ilžas tilta autoceļā Pd1 Pilda - Tjapši - Gajeva pārbūve
Pureņi
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana

15790
15790

8606
8606

20467
20467

Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ar pašvaldības tehniku

1505

1505

15.§
Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa
izlietošanas programmu 3 gadiem
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un Ministru
kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu pašvaldības autoceļu un ielu
finansēšanai paredzēto mērķdotāciju - izlieto atbilstoši pašvaldības apstiprinātajai vidējā
termiņa programmai (trijiem gadiem).
Ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās
mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu (3 gadiem): 1.pielikums.

16.§
Par piedalīšanos Valsts Zivju Fonda izsludinātajā projektu konkursā “Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Valsts Zivju Fonda izsludinātā projektu konkursa “Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” noteikumiem, Ludzas
novada pašvaldība izstrādāja projekta iesniegumu „Zivju resursu pavairošana Dūnākļu, Pildas,
Dziļezera un Cirmas ezeros”. Projekta ietvaros paredzēts ielaist Dūnākļu ezerā 5 000 (pieci
tūkstoši) līdaku mazuļu un 5 000 (pieci tūkstoši) zandartu mazuļu, Pildas ezerā 10 000 (desmit
tūkstoši) līdaku mazuļu un 5 000 (pieci tūkstoši) zandartu mazuļu, Dziļezerā 5 000 (pieci
tūkstoši) līdaku mazuļu un Cirmas ezerā 15 000 (piecpadsmit tūkstoši) zandartu mazuļu.
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 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
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Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis
Maslovskis,
Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai izsludinātā projektu iesniegumu konkursā “Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” Ludzas novada
pašvaldības izstrādāto projekta iesniegumu „Zivju resursu pavairošana Dūnākļu, Pildas,
Dziļezera un Cirmas ezeros”. Projekta kopējā summa – 12 500 EUR projekta attiecināmās
izmaksas 12 500 EUR, t.sk. Zivju fonda finansējums – 10 000 EUR.
2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 2500 EUR. Pašvaldības
līdzfinansējumu projekta īstenošanai paredzēt no 2021.gada Ludzas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
17.§
Par piedalīšanos Valsts Zivju Fonda izsludinātajā projektu konkursā “Zivju resursu
aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir
zivju resursu aizsardzība”
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Valsts Zivju Fonda izsludinātā projektu konkursa “Zivju resursu
aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība” noteikumiem, Ludzas novada pašvaldība izstrādāja projekta iesniegumu
“Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas novada ezeru zivju resursu aizsardzības
pasākumu īstenošanai”. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties kvadraciklu, piekabi
kvadracikla transportēšanai, tālskati, meža kameru, planšetdatoru, termokameru, drona un
sporta kameras papildaprīkojumu.
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 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai izsludinātā projektu iesniegumu konkursā “Zivju resursu
aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība” Ludzas novada pašvaldība izstrādāto projekta iesniegumu “Materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas novada ezeru zivju resursu aizsardzības pasākumu
īstenošanai”. Projekta kopējā summa – 25 000 EUR projekta attiecināmās izmaksas
25 000 EUR, t.sk. Zivju fonda finansējums – 20 000 EUR.
2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 5 000 EUR. Pašvaldības
līdzfinansējumu projekta īstenošanai paredzēt no 2021.gada Ludzas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
18.§
Par nekustamā īpašuma iegādi
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā (reģ. Nr.90000017453), juridiskā adrese: Raiņa iela 16,
Ludza, Ludzas novads, LV-5701 (turpmāk – Ludzas novada pašvaldība) saņemts <Vārds,
Uzvārds>, <personas kods>, iesniegums (reģistrēts ar Nr.3.1.1.5/2020/1288-S), kurā
K.Točelovskis piedāvā pašvaldībai nopirkt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6898 009
0004 “Saules kalniņi”, Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā.
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Izvērtējot minēto <Vārds, Uzvārds> iesniegumu, Ludzas novada pašvaldība
konstatēja:
Nekustamais īpašums- zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6898 009 0004 “Saules
kalniņi”, Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā, ir ierakstīts zemesgrāmatā (Zvirgzdenes
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000595109). Nekustamā īpašuma īpašnieks ir
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> .
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6898 009 0004 “Saules kalniņi”, Zvirgzdenes
pagastā, Ciblas novadā, būtu nepieciešams Ludzas novada pašvaldībai Ludzas pilsētas kapu
teritorijas paplašināšanai un uzturēšanai. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas
un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu
izveidošana un uzturēšana);
Nekustamajam īpašumam- zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6898 009 0004
“Saules kalniņi”, Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā, kadastrālā vērtība uz 2021.gada
1.janvāri sastāda EUR 96,00 (deviņdesmit seši eiro 00 centi).
Saskaņā ar neatkarīgā vērtētāja- SIA “Dzieti” (Reģ.Nr. 42403010964, juridiskā adrese
– Raiņa iela 35A, Rēzekne) vērtējumu zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6898 009 0004
“Saules kalniņi”, Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā, tirgus vērtība sastāda EUR 3000,00
(trīs tūkstoši eiro 00 centi).
Papildus <Vārds, uzvārds> pašvaldībā ir iesniedzis:
1. SIA “Austrumu mērnieks” 09.07.2019. SIA “Austrumu mērnieks” rēķinu Nr.AUSTR
73/2019 “Par instrumentālo uzmērīšanu” un maksājuma uzdevuma izdruku par SIA
“Austrumu mērnieks” 09.07.2019. rēķina Nr.AUSTR 73/2019 apmaksu.
2. Valsts Zemes dienesta 26.08.2019. priekšapmaksas rēķinu Nr.P-19-28850 par VZD
lēmuma par zemes nodošanu īpašumā un īpašuma tiesību atjaunošanu sagatavošanu un
kadastra objekta un tā datu reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.
3. Kvīti Nr.494584 par kancelejas nodevas samaksu īpašuma tiesību iereģistrēšanai
Zemesgrāmatā.
Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības.
Saskaņā ar visu augstākminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15.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 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iegādāties no <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, nekustamo īpašumu ar kadastra
apzīmējumu 6898 009 0004 “Saules kalniņi”, Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā,
pašvaldības funkciju veikšanai par novērtēto cenu EUR 3000,00 (trīs tūkstoši eiro 00 centi).
2. Atlīdzināt <Vārds, uzvārds> izdevumus par zemes vienības ar kad. apzīmējumu
6898 009 0004 instrumentālo uzmērīšanu EUR 641,30 (seši simti četrdesmit viens eiro 30
centi) apmērā.
3. Atlīdzināt <Vārds, uzvārds> izdevumus par VZD lēmuma par zemes vienības ar
kad. apzīmējumu 6898 009 0004 nodošanu īpašumā un īpašuma tiesību atjaunošanu
sagatavošanu un kadastra objekta un tā datu reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā EUR 37,00 (trīsdesmit septiņi eiro 00 centi).
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4. Atlīdzināt <Vārds, uzvārds> izdevumus par kancelejas nodevas samaksu
par zemes vienības ar kad. apzīmējumu 6898 009 0004 iereģistrēšanu Zemesgrāmatā EUR
35,57 (trīsdesmit pieci eiro 57 centi).
5. Uzdot juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
6. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdētāju Edgaru Mekšu parakstīt nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu.
7. Lēmumu nosūtīt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>.
8. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
19.§
Par atteikumu piešķirt ikmēneša pabalstu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība 2020.gada 8.decembrī saņēma <Vārds, Uzvārds>,
<personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts ar
nr. 3.1.1.8/2020/3373-S), kurā <Vārds, Uzvārds> lūdz Ludzas novada domei piešķirt viņai kā
bijušai Pureņu pagasta padomes priekšsēdētājai pabalstu saskaņā ar Republikas pilsētas
domes un novada domes deputāta statusa likuma 15¹.pantu.
<Vārds, Uzvārds> no 1994.gada 9.jūnija līdz 2009.gada 1.jūlijam bija Ludzas rajona
Pureņu pagasta padomes priekšsēdētāja.
Atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15¹.pantā
pirmajā un otrajā daļā noteiktajam, Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo
mēnešalgu apmērā (turpmāk — pabalsts) ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi
pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes:
1) priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā;
2) priekšsēdētājs vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētāja vietnieks, kurš
ieņēmis algotu amatu, šajā pašvaldībā citu sasaukumu;
3) priekšsēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis algotu amatu, vienā pašvaldībā divus
sasaukumus;
4) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un
priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks tādas pašvaldības domes darbības laikā,
kura izveidojusies, attiecīgajai pašvaldībai apvienojoties ar citu pašvaldību;
5) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un
priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienu sasaukumu šajā pašvaldībā līdz dienai,
kad tā apvienojusies ar citu pašvaldību.
Pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru
iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona atbilst visiem šādiem kritērijiem:
1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar
likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu;
2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts
sociālo apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams
darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju,
veic šīs saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā
nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors);
3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba
gadījumam".
Likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmā daļa nosaka, ka Tiesības uz vecuma
pensiju ir sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu un kuru apdrošināšanas
stāžs nav mazāks par 20 gadiem.
Likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8.1 punkts nosaka, ka Šā likuma
pirmajā daļā noteiktais vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums — no 62 līdz 65
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gadiem — pieaug pakāpeniski, un no 2014.gada 1.janvāra tas ir 62 gadi un trīs
mēneši, no 2015.gada 1.janvāra — 62 gadi un seši mēneši, no 2016.gada 1.janvāra — 62
gadi un deviņi mēneši, no 2017.gada 1.janvāra — 63 gadi, no 2018.gada 1.janvāra — 63
gadi un trīs mēneši, no 2019.gada 1.janvāra — 63 gadi un seši mēneši, no 2020.gada
1.janvāra — 63 gadi un deviņi mēneši, no 2021.gada 1.janvāra — 64 gadi, no 2022.gada
1.janvāra — 64 gadi un trīs mēneši, no 2023.gada 1.janvāra — 64 gadi un seši mēneši, no
2024.gada 1.janvāra — 64 gadi un deviņi mēneši, no 2025.gada 1.janvāra — 65 gadi.
Pensijas vecuma paaugstināšanas tabula ir norādīta Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras
oficiālajā
informācijā
mājas
lapā
[https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/vecuma-pensija/pensijasvecuma-paaugstinasana-no-62-lidz-65-gadu-vecumam/].
Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rēzeknes reģionālās nodaļas
2021.gada 5.februāra izziņu Nr.30.1.1.-5/2786 “Par pensijas vecumu” <Vārds, Uzvārds>,
vecuma pensija būtu piešķirama no 2026.gada 4.decembra.
Saskaņā ar 2021.gada 25.janvāra Saeimas juridiskā biroja skaidrojumu Nr.142.13/1-313/21”Par likumā lietoto vārdu “saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības uz
vecuma pensiju” nozīmi” likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likums” 15.¹panta otrajā daļā noteiktais kritērijs “sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu
laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības
uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu” ir saistāms tikai ar likumā “Par valsts pensijām”
11.panta pirmajā daļā konstanti noteikto vecumu, nevis ar vecumu, kas dod tiesības saņemt
pensiju priekšlaicīgi.
Ņemot vērā likumu “Par valsts pensijām” un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
informāciju, <Vārds, Uzvārds> tiesības uz pabalstu saskaņā ar Republikas pilsētas domes un
novada domes deputāta statusa likuma 15¹.pantu radīsies 2021.gada 4.decembrī.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmo daļu un pārejas
noteikumu 8.1 punktu, Latvijas Republikas likuma „Republikas pilsētas domes un novada
domes deputāta statusa likums” 15.¹pantu, 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
2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, ikmēneša pabalstu saskaņā ar
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15¹.pantā noteikto.
2. Ludzas novada pašvaldības sekretārei I.Vondai nosūtīt <Vārds, Uzvārds>, šo
lēmumu uz adresi: <deklarētā dzīvesvieta>.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

20.§
Par Ludzas novada pašvaldības 2019.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.26
“Grozījums Ludzas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9
“Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” precizēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 2021.gada 9.februāra
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr.1-18/1240 “Par saistošajiem
noteikumiem”, 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 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
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Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Veikt precizējumus Ludzas novada pašvaldības 2019.gada 29.novembra saistošajos
noteikumos Nr.26 “Grozījums Ludzas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.9 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””:
1.1. Svītrot 1.punktā 10.3.1.apakšpunktu;
1.2.
Precizēt saistošo noteikumu numerāciju.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai
nosūtīt precizētos Ludzas novada
pašvaldības 2019.gada 29.novembra saistošos noteikumus Nr.26 “Grozījums Ludzas novada
dome 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi”” elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
21.§
Par Ludzas novada pašvaldības 2020.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.12
“Sabiedriskās kārtības noteikumi Ludzas novadā” precizēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 2021.gada
27.janvāra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu Nr.1-18/788 “Par
saistošajiem noteikumiem”, 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 2021.gada 18.februāra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Veikt precizējumu Ludzas novada pašvaldības 2020.gada 24.septembra saistošajos
noteikumos Nr.12 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ludzas novadā” un izteikt noteikumu 15.
un 19.punktu (precizētās redakcijas 5.un 6.punktu) šādā redakcijā:
“5. Par peldēšanos, makšķerēšanu, mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu, veļas
mazgāšanu apstādījumu dīķos, strūklakās, upēs un citos pašvaldībai publiskā lietošanā
nodotos objektos– piemēro naudas sodu līdz piecām naudas soda vienībām.”
“6. Par transportlīdzekļu mazgāšanu, to profilaktisko vai tehnisko apkopi pašvaldībai
publiskā lietošanā nodotos objektos – piemēro naudas sodu līdz piecdesmit septiņām naudas
soda vienībām.”
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai nosūtīt precizētos 2020.gada 24.septembra
saistošajos noteikumos Nr.12 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ludzas novadā” Ludzas
novada domes elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

22.§
Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Ludzas novada
pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Ludzas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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Pamatojoties Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu, 24.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 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 ”Grozījumi
Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Ludzas
novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.4
”Grozījumi Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Ludzas novada pašvaldības nolikums”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu Nr.4 ”Grozījumi Ludzas novada pašvaldības
2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Ludzas novada pašvaldības nolikums””
publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Ludzas novada pašvaldības mājas lapā;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada domes ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
23.§
Par apbūvētas zemes vienības 1180 m2 platībā 1/2 domājamās daļas (kadastra
apzīmējums 6801 005 0204 ) Latgales ielā 199, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un likuma 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu - atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi
kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēkas (būves).
Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts ½ domājamās daļas būvju Latgales ielā 199,
Ludzā, Ludzas novadā, īpašnieces <Vārds, Uzvārds> atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija un Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas 2021.gada 15.februāra lēmumu “Par apbūvētas zemes vienības 1180 m2 platībā 1/2
domājamās daļas (kadastra apzīmējums 6801 005 0204 ) Latgales ielā 199, 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 2021.gada
18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības 1180 m2 platībā 1/2 domājamās
daļas ar kadastra apzīmējumu 6801 005 0204 Latgales ielā 199, Ludzā, Ludzas novads
reģistrēšanai un reģistrēt zemes vienību 1/2 domājamo daļu Zemesgrāmatā uz Ludzas novada
pašvaldības vārda.
2. Pēc reģistrācijas zemesgrāmatā nodot atsavināšanai apbūvētas zemes vienības 1180
m2 platībā 1/2 domājamo daļu ar kadastra apzīmējumu 6801 005 0204 Latgales ielā 199,
Ludzā, Ludzas novadā.
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.
24.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 602 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 6801 001 0954, pēc adreses Zvirgzdenes iela 62, Ludza, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 9.februārī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/408-S) ar lūgumu pārdot apbūvētu
zemes vienību 602 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010954, Zvirgzdenes iela 62,
Ludza, Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas <Vārds, Uzvārds> piederošā būve, kas reģistrēta Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 100000588560, ar kadastra apzīmējumu 68010010954001
pēc adreses Zvirgzdenes iela 62, Ludza, Ludzas novads.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunkts
nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves)
īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve),
vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.
2021.gada 15.februārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 602 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 6801 001 0954, pēc adreses Zvirgzdenes iela 62, Ludza, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.
panta pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes vienību 602 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 6801 001 0954, pēc adreses Zvirgzdenes iela 62, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801
001 0954 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.
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25.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0546,
2,5 ha platībā, kas atrodas Briģu 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.
17.12.2020. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds, Uzvārds> 15.12.2020.
iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2020/3490-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai
piederošo zemes vienību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0546, kas atrodas
Briģu pagastā, Ludzas novadā.
22.12.2020. Ludzas novada pašvaldība pieprasīja no Valsts zemes dienesta informāciju
“Par piekļuves tiesībām līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68460070546”.
19.01.2021. saņēmām atbildi no Valsts zemes dienesta, kurā norādīts, ka lai nokļūtu līdz
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68460070546 drīkst izmantot zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 68460070554 noteikto apgrūtinājumu - ceļa servitūtu Nr.1-0,05 ha
platībā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2021.gada 15.februārī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0546, 2,5 ha platībā, kas atrodas Briģu
pagastā, 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
2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0546, 2,5 ha
platībā, kas atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0546
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.
26.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0036,
2,4203 ha platībā, kas atrodas Briģu 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.
15.02.2021. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds, Uzvārds> 15.02.2021.
iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/494-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai
piederošo zemes vienību 2,4203 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0036, kas
atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā.
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo
daļu, kas paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2021.gada 15.februārī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0036, 2,4203 ha platībā, kas atrodas Briģu
pagastā, 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
2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0036, 2,4203
ha platībā, kas atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0036
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.
27.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0035,
1,3199 ha platībā, kas atrodas Briģu 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.
15.02.2021. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds, Uzvārds>, 15.02.2021.
iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/494-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai
piederošo zemes vienību 1,3199 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0035, kas
atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2021.gada 15.februārī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0035, 1,3199 ha platībā, kas atrodas Briģu
pagastā, 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
2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0035, 1,3199
ha platībā, kas atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0035
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.

25
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.

28.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Blaumaņa ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā
daļā paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas
nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2021.gada 15.februārī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.3,
Blaumaņa ielā 13, 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 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 2021.gada 15.februāra lēmumu
„Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Blaumaņa ielā 13, 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 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.3, Blaumaņa ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Blaumaņa ielā 13, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Blaumaņa ielā 13 – 3, Ludzā,
Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

29.§
Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības
“Lauči”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
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Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome 2020.gada 23.janvārī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
apbūvētas zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0278 , pēc adreses
“Lauči”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.2,
43.§).
Nekustamais īpašums – “Lauči”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads ir reģistrēts
Nirzas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000606280 ar kadastra numuru
68780050278, kas sastāv no zemes vienības 0.2684 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878
005 0278, uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta pārdošanas cenu – EUR 1834,87 (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit četri
euro un 87 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 15.februāra lēmumu „Par nekustamā
īpašuma – apbūvētas zemes vienības “Lauči”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – “Lauči”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
ir reģistrēts Nirzas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000606280 ar kadastra numuru
68780050278, kas sastāv no zemes vienības 0.2684 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878
005 0278, pārdošanas cenu EUR 1834,87 (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit četri euro un
87 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>,
nekustamo īpašumu – “Lauči”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
68780050278, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0.2684 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6878 005 0278, par summu EUR 1834,87 (viens tūkstotis
astoņi simti trīsdesmit četri euro un 87 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 2020.gada 23.janvāra
lēmums „Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6878 005 0278, pēc adreses “Lauči”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.2, 43.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

30.§
Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības
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“Asteres”, Jonički, Istras pagasts,
Ludzas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome 2020.gada 23.janvārī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
apbūvētas zemes vienības 6,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0054, “Asteres”,
Jonički, Istras pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.2, 39.§).
Nekustamais īpašums – “Asteres”, Jonički, Istras pagasts, Ludzas novads ir reģistrēts
Istras pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000601828 ar kadastra numuru
68600080054, kas sastāv no zemes vienības 6,16 ha platībā (t.sk. mežaudze 3,19 ha) ar
kadastra apzīmējumu 6860 008 0054, uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta pārdošanas cenu – EUR 12475,95 (divpadsmit tūkstoši četri simti
septiņdesmit pieci euro un 95 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 15.februāra lēmumu „Par nekustamā
īpašuma – apbūvētas zemes vienības “Asteres”, Jonički, Istras pagasts, Ludzas novads
pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – “Asteres”, Jonički, Istras pagasts, Ludzas
novads ir reģistrēts Istras pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000601828 ar kadastra
numuru 68600080054, kas sastāv no zemes vienības 6,16 ha platībā (t.sk. mežaudze 3,19 ha)
ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0054, pārdošanas cenu EUR 12475,95 (divpadsmit tūkstoši
četri simti septiņdesmit pieci euro un 95 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu SIA “Goldev Group”, reģistrācijas numurs 50103556901,
adrese: “Apogi”, Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes novads, nekustamo īpašumu – “Asteres”,
Jonički, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68600080054, kas sastāv no
apbūvētas zemes vienības 6,16 ha platībā (t.sk.mežaudze 3,19 ha) ar kadastra apzīmējumu
6860 008 0054, par summu - EUR 12475,95 (divpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit
pieci euro un 95 centu) apmērā, kuru juridiskai 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 2020.gada 23.janvāra
lēmums „Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 6,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 008 0054, “Asteres”, Jonički, Istras pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.2, 39.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

31.§
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Par nekustamā īpašuma –zemes vienības
(starpgabals) “Morozi”, Istras pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome 2020.gada 25.jūnijā pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības (starpgabala) “Morozi”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
6860 001 0298 nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.2, 39.§).
Nekustamais īpašums – “Morozi”, Istras pagasts, Ludzas novads ir reģistrēts Istras
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000597254 ar kadastra numuru 68600010298, kas
sastāv no zemes vienības 1,63 ha platībā (t.sk. mežaudze 1,63 ha) ar kadastra apzīmējumu
6860 001 0630, uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu – EUR 8764,40 (astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri
euro un 40 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 15.februāra lēmumu „Par nekustamā
īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Morozi”, Istras pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komiteja un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, un Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – “Morozi”, Istras pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68600010298, kas sastāv no zemes vienības (starpgabals) 1,63 ha platībā
(t.sk.mežaudze 1,63 ha) ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0630, pirmās izsoles sākumcenu
EUR 8764,40 (astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri euro un 40 centu) apmērā un
izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

32.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabals) Fr.Kempa iela 5A, Ludza,
Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu un pirkuma līguma slēgšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 26.novembrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) Fr.Kempa iela 5A, Ludza, Ludzas novads,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 20.§).
2021.gada 4.februārī izsole netika rīkota saskaņā ar Publiskās personas mantas
atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka šā likuma 4.panta ceturtajā daļā
minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot
attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja
norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo
personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.
2020.gada 29.decembrī Ludzas novada pašvaldībā <Vārds, Uzvārds> kā starpgabala
pierobežnieks iesniedza pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (pašvaldībā
reģistrēts 29.12.2020. ar Nr. 2.2.9.4/2020/3594-S), uz nekustamo īpašumu – Fr.Kempa iela
5A, Ludza, Ludzas novads, Ludzas novads ar kadastra numuru 68010060443, kas sastāv no
zemes vienības (starpgabala) 0,0238 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0450.
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<Vārds, Uzvārds> ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 1141,95 (viens tūkstotis
viens simts četrdesmit viens euro un 95 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas
novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisija 2021.gada 15.februārī pieņēma lēmumu
“Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabals) Fr.Kempa iela 5A, Ludza, Ludzas
novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu”, 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
2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt pirkuma līgumu ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, par nekustamā īpašuma, Fr.Kempa iela 5A, Ludza, Ludzas novads ar kadastra
numuru 68010060443, kas sastāv no zemes vienības (starpgabals) 0,0238 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010060450 iegūšanu īpašumā par nosacīto cenu EUR 1141,95 (viens
tūkstotis viens simts četrdesmit viens euro un 95 centi).
2. Juridiskajai nodaļai saskaņā ar lēmuma 1.punktu septiņu dienu laikā pēc rezultāta
apstiprināšanas sagatavot pirkuma līgumu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
33.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabals) “Sienāži”, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu un pirkuma līguma slēgšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 26.novembrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Sienāži”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 15.§).
2021.gada 4.februārī izsole netika rīkota saskaņā ar Publiskās personas mantas
atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka šā likuma 4.panta ceturtajā daļā
minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot
attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja
norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo
personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.
2021.gada 5.janvārī Ludzas novada pašvaldībā <Vārds, Uzvārds>, kā starpgabala
pierobežnieks iesniedza pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (pašvaldībā
reģistrēts 05.01.2021. ar Nr. 2.2.9.4/2021/18-S), uz nekustamo īpašumu – “Sienāži”, Ņukšu
pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68800010761, kas sastāv no zemes vienības
(starpgabala) 0,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0761.
<Vārds, Uzvārds> ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 914,95 (deviņi simti
četrpadsmit euro un 95 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas
novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisija 2021.gada 15.februārī pieņēma lēmumu
“Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabals) “Sienāži”, Ņukšu pagasts, Ludzas
novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu”, 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
2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Noslēgt pirkuma līgumu ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, par nekustamā īpašuma, “Sienāži”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads ar kadastra
numuru 68800010761, kas sastāv no zemes vienības (starpgabals) 0,29 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800010761 iegūšanu īpašumā par nosacīto cenu EUR 914,95 (deviņi simti
četrpadsmit euro un 95 centi).
2. Juridiskajai nodaļai saskaņā ar lēmuma 1.punktu septiņu dienu laikā pēc rezultāta
apstiprināšanas sagatavot pirkuma līgumu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
34.§
Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Latgales ielā 143, Ludzā, Ludzas novadā,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 26.novembrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Latgales iela 143, Ludza, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai, izsoles izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.19,
19.§).
2021.gada 3.februārī tika rīkota nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.4, Latgales iela 143,
Ludza, Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās viens pretendents, fiziska persona <Vārds,
Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>. Pretendents nosolīja augstāko cenu
EUR 867,50 (astoņi simti sešdesmit septiņi euro 50 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.4, Latgales iela 143, Ludza, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
Roberts Grīnbergs ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 867,50 (astoņi simti
sešdesmit septiņi euro 50 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas
novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2021.gada 3.februāra organizētās izsoles
rezultātiem, 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 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.4, Latgales ielā 143, Ludzā, Ludzas
novadā ar kadastra numuru 68019002543, kas sastāv no vienistabu nelabiekārtota dzīvokļa
17,5 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 1746/15877 no būves ar kadastra apzīmējumu
68010050251001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010050251, 2021.gada 3.februāra
izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 867,50 (astoņi simti sešdesmit
septiņi euro 50 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>
<deklarētā dzīvesvieta>
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
35.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Laimas”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads,
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izsoles protokola un izsoles rezultāta
Ziņo: E.Mekšs

apstiprināšanu

2020.gada 26.novembrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - zemes vienības “Laimas”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 17.§).
2021.gada 3.februārī tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības “Laimas”,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās viens pretendents. Augstāko cenu
piedāvāja - fiziska persona <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>.
Pretendente nosolīja augstāko cenu EUR 3764,95 (trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri
euro 95 centi) un ir ieguvisi tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Laimas”, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
Vēsma Krone, personas kods 080685-12800 ir samaksājusi visu pirkuma maksu
EUR 3764,95 (trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri euro 95 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas
novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2021.gada 3.februārī organizētās izsoles
rezultātiem, 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 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Laimas”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68580060100 ir reģistrēts Isnaudas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000600999, kas sastāv no zemes vienības 2,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580060277, 2021.gada 3.februāra izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par
EUR 3764,95 (trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri euro 95 centi). Par izsoles uzvarētāju
atzīt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
36.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Krogs”, Briģu pagasts, Ludzas novads,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 27.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - zemes vienības “Krogs”, Briģu pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 23.§).
2021.gada 3.februārī tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības “Krogs”, Briģu
pagasts, Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās divi pretendenti. Augstāko cenu piedāvāja juridiska persona SIA “BRIGI MEŽS”, reģistrācijas numurs 40103740938, juridiskā adrese:
Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne. Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR 4375,95 (četri
tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci euro 95 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Krogs”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
SIA “BRIGI MEŽS”, reģistrācijas numurs 40103740938 ir samaksājusi visu pirkuma
maksu EUR 4375,95 (četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci euro 95 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas
novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2021.gada 3.februārī organizētās izsoles
rezultātiem, 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 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Krogs”, Briģu pagasts, Ludzas novads reģistrēts
Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000599545 ar kadastra numuru
68460020151, kas sastāv no zemes vienības 1,53 ha platībā (t.sk. mežaudze 1,53 ha) ar
kadastra apzīmējumu 68460020151, 2021.gada 3.februāra izsoles rezultātus. Nekustamais
īpašums nosolīts par EUR 4375,95 (četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci euro 95 centi).
Par izsoles uzvarētāju atzīt SIA “BRIGI MEŽS”, reģistrācijas numurs 40103740938, juridiskā
adrese: Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
37.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Mudras”, Briģu pagasts, Ludzas novads,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 26.novembrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - zemes vienības “Mudras”, Briģu pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 18.§).
2021.gada 3.februārī tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības “Mudras”, Briģu
pagasts, Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās trīs pretendenti. Augstāko cenu piedāvāja juridiska persona SIA “BRIGI MEŽS”, reģistrācijas numurs 40103740938, juridiskā adrese:
Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne. Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR 3534,95 (trīs
tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri euro 95 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Mudras”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
SIA “BRIGI MEŽS”, reģistrācijas numurs 40103740938 ir samaksājusi visu pirkuma
maksu EUR 3534,95 (trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri euro 95 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas
novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2021.gada 3.februārī organizētās izsoles
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rezultātiem, 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 2021.gada 18.februāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Mudras”, Briģu pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68460060092, reģistrēts Briģu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā
Nr. 100000602991, kas sastāv no zemes vienības 1,78 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68460060092, 2021.gada 3.februāra izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par
EUR 3534,95 (trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri euro 95 centi). Par izsoles uzvarētāju
atzīt SIA “BRIGI MEŽS”, reģistrācijas numurs 40103740938, juridiskā adrese: Atbrīvošanas
aleja 81, Rēzekne.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
38.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Āboliņi”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana un lēmuma
par nodošanu atsavināšanai atcelšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 26.septembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra pazīmējumu 68500040276, 0,06 ha platībā, kas atrodas
Cirmas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.15, 18.§).
Nekustamais īpašums – “Aboliņi”, Cirmas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
68500040276, kas sastāv no zemes vienības 0,073 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500040276 ir reģistrēts Cirmas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000599102 uz
Ludzas novada pašvaldības vārda.
2020.gada 26.novembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības “Āboliņi”, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 16.§)
2021.gada 4.februārī tika rīkota nekustamā īpašuma – zemes vienības “Aboliņi”, Cirmas
pagasts, Ludzas novads pirmā izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to izsole
ir atzīta par nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 3.punkts
nosaka, ka izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. Komisija, izvērtējot situāciju, ierosina apstiprināt
pirmās izsoles protokolu Nr.1, atzīt izsoli par nenotikušu un atcelt lēmumu par nodošanu
atsavināšanai.
2021.gada 15.februārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Aboliņi”, Cirmas pagasts,
Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana un lēmuma par nodošanu
atsavināšanai atcelšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
32. panta pirmās daļas 3.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 2021.gada
18.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt 2021.gada 4.februāra nekustamā īpašuma, “Aboliņi”, Cirmas
pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68500040276, kas sastāv no zemes vienības
0,073 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040276 pirmās izsoles protokolu Nr.1 un atzīt
izsoli par nenotikušu.
2. Atcelt 2019.gada 26.septembrī Ludzas novada domes lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra pazīmējumu 68500040276, 0,06 ha platībā, kas atrodas
Cirmas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.15, 18.§).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
39.§
Par Ludzas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671
“Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc
administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 4., 8., 23.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļu
(pielikumā).
2. Uzdot pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei J.Dukaļskai informāciju par
pieņemto lēmumu piecu darbdienu laikā publicēt pašvaldības tīmekļvietnē www.ludza.lv.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai lēmumu piecu darbdienu laikā nosūtīt
zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Pielikumā:
1.pielikums – Ludzas novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju
robežu grozīšana vai sadalīšana;
2.pielikums – Ludzas novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu
grozīšana vai sadalīšana (I. Būves, II. Dzīvokļa īpašumi, III. Zemes vienības,
IV. Kustamie īpašumi);
3.pielikums – Ludzas novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju
robežu grozīšanu vai sadalīšanu (I. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa
saistības, II. Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības
projekti, III. Īstermiņa saistības).

40.§
Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68780020063
daļas nomas tiesību izsoli
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,
saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu
par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
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Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis
Maslovskis,
Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Organizēt neapbūvētas Ludzas novada pašvaldības piekrītošas zemes vienības daļas
4,55 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780020063 Ludzas novadā Nirzas pagastā, mutisku
nomas tiesību izsoli.
2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā noteiktā zemes vienības nomas tiesību izsoles
sākumcenu - EUR 268,45 (divi simti sešdesmit astoņi euro un četrdesmit pieci centi) gadā un
pievienotās vērtības nodoklis.
3. Apstiprināt lēmuma 1.punktā noteiktā nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
4. Zemes vienības nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz zemes vienības nomas tiesību
izsoles noteikumiem, rīkot Ludzas novada pašvaldības iznomāšanas un zemes nomas tiesību
izsoles komisijai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Pielikumā: Zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 68780020063 nomas tiesību
izsoles noteikumi.

41.§
Par zvejas limita komerciālai zvejai 2021.gadam iedalīšanu Šķaunes ezerā
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 2021.gada 16.februāra iesniegumu (reģistrēts 17.02.2021. ar Nr.
3.1.1.8/2021/536-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Šķaunes ezerā
2021.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Šķaunes ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām
un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto
zvejas limitu.
<Vārds, uzvārds> savā 16.02.2021 iesniegumā norādīja zvejas rīku - zivju tīklu 60
(sešdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā
dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
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23.12.2014.
Ministru
kabineta noteikumu
Nr.796
„Noteikumi
par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts
nosaka, ka katram zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam
pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju
sugas un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas
tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos
ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada
30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un
sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Šķaunes ezerā 2021.gadam.
2. Iedalīt Nikolajam Novožiharevam, p.k.280251-12813, pašpatēriņa zvejai Šķaunes
ezerā zvejas limitu 2021.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
komerciālajai zvejai Šķaunes ezerā 2021.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2021.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2021.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

42.§
Par zvejas limita komerciālai zvejai 2021.gadam iedalīšanu Dūnākļu ezerā
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 2021.gada 17.februāra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts
17.02.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/538-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu
Dūnākļu ezerā 2021.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības
pieder valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība.
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11.08.2009.
Ministru
kabineta noteikumu
Nr.918
„Noteikumi
par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos
iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības
teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
<Vārds, Uzvārds> savā 17.02.2021. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls
30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā
dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju
sugas un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas
tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos
ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada
30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un
sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā Ingrīda Jakovenko, p.k. 221062-12827, dzīvojoša Dunakļu ielā 24-2,
Ludza, Ludzas novads, rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā
2021.gadam.
2. Iedalīt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā
zvejas limitu 2021.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Dūnākļu ezerā 2021.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2021.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2021.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.

38
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>
<deklarētā dzīvesvieta>, 2021.gada 22.februāra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā
reģistrēts 22.02.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/608-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību
nomu Dūnākļu ezerā 2021.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības
pieder valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām
un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto
zvejas limitu.
<Vārds, Uzvārds>, savā 22.02.2021. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju
tīkls 30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā
dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju
sugas un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas
tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos
ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada
30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un
sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2021.gadam.
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2. Iedalīt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai
Dūnākļu ezerā zvejas limitu 2021.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Dūnākļu ezerā 2021.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2021.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2021.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 2021.gada 22. februāra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts
22.02.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/606-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu
Dūnākļu ezerā 2021.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības
pieder valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām
un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto
zvejas limitu.
<Vārds, Uzvārds> savā 22.02.2021. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls
30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā
dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju
sugas un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas
tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos
ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada
30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
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Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta
otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8.,
13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2021.gadam.
2. Iedalīt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā
zvejas limitu 2021.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> , rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Dūnākļu ezerā 2021.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2021.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2021.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
4.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 2021.gada 22. februāra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts
22.02.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/607-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu
Dūnākļu ezerā 2021.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības
pieder valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām
un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto
zvejas limitu.
<Vārds, Uzvārds> savā 22.02.2021. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls
30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā
dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
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11.08.2009.
Ministru
kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts
nosaka, ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās
zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās
zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits
iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz
kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un
sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2021.gadam.
2. Iedalīt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā
zvejas limitu 2021.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Dūnākļu ezerā 2021.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2021.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2021.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
43.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 05.02.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 08.02.2021. reģistrēti ar Nr. 3.1.1.8/2021/394-S) ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma: <deklarētā dzīvesvieta>, pieslēgšanai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 737,54
EUR un centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 1552,71 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
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segšanai nekustamā īpašuma
pieslēgšanai
centralizētajai
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes
un inženiertīkla pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.1. apakšpunktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne
vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) izmaksu segšanai viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā EUR
1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) pieslēgšanai kanalizācijas
sistēmai, ja īpašnieks ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu.
<Vārds, Uzvārds> ir persona ar 1. (pirmās) grupas invaliditāti (pretendentes iesniegtais
VDEĀVK Rēzeknes nodaļas 02.12.2020. atzinums Nr.41-2020-1279-A, invaliditātes termiņš
– beztermiņa).
Ņemot vērā to, ka <Vārds, uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 7. punkta 7.1. apakšpunktu, 10. punkta 10.1., 10.2.,
10.3. 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 100% apmērā dzīvojamās mājas
Jelgavas ielā 18-2, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, (Ludzas novada būvvaldes 15.02.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/13-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1200,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 737,54 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam Jelgavas ielā 18-2, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas
kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs: 42403015020,
juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, starpniecību, saskaņā ar
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā
no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav
noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas
no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības
izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita
līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 12.02.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā reģistrēts 15.02.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/496-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Makašānu ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 001 0089,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
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izmaksas:
pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 423,55 EUR un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai - 1469,12 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 50% apmērā ēkas Makašānu iela 4, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 16.02.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/14-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 211,76 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam Makašānu ielā 4, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas
no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības
izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita
līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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44.§
Par Ludzas novada jauniešu nodarbinātību vasaras periodā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu
organizēšanas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
45.§
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma ar sabiedrību ar ierobežotu
atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” termiņa pagarināšanu
Ziņo: K.Nikolajeva, E.Mekšs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai
skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais
fonds, un gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmās daļu, kas nosaka, ka Šo likumu
nepiemēro tādas personas veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem,
kura atbilst visām šādām pazīmēm:
1) tā atrodas tādā pasūtītāja kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolētās
personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus, vai tādas personas kontrolē, kuru
minētajā veidā kontrolē pasūtītājs;
2) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde
kontrolējošā pasūtītāja vai citu minētā pasūtītāja kontrolēto personu interesēs;
3) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības
veidu, kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam
par Eiropas Savienības darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus un
kam nav izšķirošas ietekmes uz to.
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ir Ludzas novada pašvaldības
kapitālsabiedrība, kurā 100% kapitāla daļas pieder Ludzas novada pašvaldībai. SIA
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir atkritumu
apsaimniekošana, atkritumu pārstrāde, teritorijas tīrīšana u.c. pakalpojumi.
2016.gada
1.martā
Ludzas
novada
pašvaldība
ar
SIA
„LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” noslēdza līgumu Nr.P-095/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu
Ludzas novada pašvaldības teritorijā”. Pašvaldības SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
vairākus gadus sekmīgi nodrošināja no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un
2.punkta izrietošu uzdevumu - sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, teritorijas
labiekārtošanas un sanitārās uzkopšanas jomā - veikšanu. SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” darbības joma un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus
Ludzas novada pašvaldībai izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un
2.punktā noteiktās autonomās kompetences organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus,
tai skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
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dzīvojamais fonds, un gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību. Minētās Ludzas novada pašvaldības kompetences īstenošana Ludzas novada
administratīvajā teritorijā ir viena no pašvaldības SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
pamatdarbības jomām.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.un 2.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likumu, Publisko iepirkumu likuma
4.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt līdz 2024.gada 31.decembrim ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
2016.gada 1.martā noslēgto līgumu Nr.P-095/2016 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ludzas
novada pašvaldības teritorijā”.
2. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdētāju parakstīt šā lēmuma 1.punktā minēto
līgumu.
Sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti.
Sēdes informatīvajā daļā Ludzas novada domes dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
A.Poikāne sniedz pārskatu par Ludzas novada domes dzīvokļu komisijas darbu 2020.gadā.

PĀRSKATS
par Ludzas novada domes Dzīvokļu komisijas darbu 2020.gadā
Laika posmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim notika 19 dzīvokļu
komisijas sēdes.
Uzņemti pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā
• Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti
bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa

2

•

Jaunās ģimenes

3

•

Personas, kuru ikdienas aizgādībā ir 3 vai vairāk bērnu

3

•

Maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no
ieslodzījumu vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja Ludzas
novada administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā
noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā

•

Pārējās personas

18

•

Apmaiņa

9

1

Pieņemtie lēmumi:
Par deklarētas dzīvesvietas anulēšanu
Par atteikumu anulēt deklarēto dzīvesvietu
Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās

20
1
20
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palīdzības reģistra
Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu
Par īres līguma pagarināšanu
Par atteikumiem pārreģistrēt dzīvojamās telpas īres līgumu
Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu
Par dzīvojamās telpas piešķiršanu dzīvojamā mājā “Raipole”
(uz 01.01.2021. dzīvo 21 persona
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu dzīvojamā mājā “Raipole”
Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās platības apmaiņu

7
9
1
2
8
31
1
23
6

Par dzīvojamās platības piešķiršanu
•

Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti
bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa

4

•

Jaunās ģimenes

1

•

Personas, kuru ikdienas aizgādībā ir 3 vai vairāk bērnu

5

•

Personas, kurām neatliekami sniedzama palīdzība
(cietušas ugunsgrēkā)

1

Uz 01.01.2021. pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
ir reģistrētas 375 personas, no tiem:
Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un
audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa
Maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas
atbrīvotas no ieslodzījumu vietas, ja tās pirms notiesāšanas
dzīvoja Ludzas novada administratīvajā teritorijā un tām nav
iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk
aizņemtajā dzīvojamā telpā
Personas, kuras tiek izliktas no tām piederošā dzīvokļa, ja uz
šo dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem
un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem
Jaunās ģimenes

9

2

0

12
Kvalificētie speciālisti
0
Personas, kuru ikdienas aizgādībā ir bērns invalīds
1
Personas, kuru ikdienas aizgādībā ir 3 vai vairāk bērnu
Pārējās personas

10
341
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Iepazīstoties ar sniegto informāciju par Ludzas novada doms dzīvokļu komisijas
darbu 2020.gadā, domes deputāti vienojas:
Ludzas novada domes Dzīvokļu komisijas sagatavoto informāciju par Ludzas novada
domes dzīvokļu komisijas darbu 2020.gadā pieņemt zināšanai.

Sēdi slēdz plkst. 14.55.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 25.februārī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 25.februārī.

I.Vonda

1. pielikums
2021.gada 25.februara Ludzas novada
domes sēdes protokola Nr.4, 7.§

Saraksts
Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apgaismošanas un apsaimniekošanas maksas aprēķins
2021.gada janvāris
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.

Adrese

Tirgus iela 34 dz.6
Tālavijas iela 27 dz.1
Stacijas iela 73 dz.3
Latgales ielā 143 dz.4

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana
EUR

27.71
36.51
56.78
17.46

1
2
2
1

14.11
20.60
27.79
9.76

Apgaismojums
EUR

0.40
0.40

Brīvs
no - līdz

01.07.2019.
10.10.2019.
14.10.2019.
03.02.2020.

5.
6.
7.

Tālavijas ielā 54 dz.2
Kr.Barona iela 44 dz.4
Latgales iela 238A dz.6

35.45
52.13
25.14
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2
3
1

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Stacijas iela 22 dz.1
Dagdas iela 4A dz.21
Blaumaņa iela 9 dz.18
Liepājas iela 24 dz.4
Stacijas iela 66 dz.3
Raiņa iela 32 dz.2
Parku iela 42 dz.4/1

39.59
27.20
43.33
52.20
37.31
52.67
28.13

1
1
2
3
2
2
1

22.27
19.36
29.37
37.66
19.68
36.69
10.77

17.14
26.36
16.99

0.73

0.74
0.91
1.59
0.41
1.22
0.12

15. Latgales iela 238A dz.9
16. Biržas iela 24 dz.4
17. Stroda iela 42 dz.6

23.99
60.49
58.79

1
3
3

16.21
23.36
26.19

0.73

18. Biržas ielā 14 dz.30

46.40

2

11.09

0.34

19. Liepājas iela 22B dz.11
20. Liepājas iela 22B dz.13
21. Dagdas ielā 4A dz.19
Kopā:

38.65
49.74
27.80

1
2
1

15.98
12.10
4.47
417.95

0.51
0.30
0.17
9.18

Nr.p.
k.

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

03.02.2020.
01.08.2020.
14.08.2020.10.02.2021.
01.09.2020.
03.09.2020.
06.10.2020.
14.10.2020.
22.10.2020.
17.11.2020.
03.12.2020.22.01.2021.
10.12.2020.
10.12.2020.
21.12.2020.20.01.2021.
21.01.2021.10.02.2021.
15.01.2021.
22.01.2021.
25.01.2021.

0.61

apkure, ūdens patēriņa starpība un karstā ūdens korekcijas izdevumi
2021.gada janvāris
Adrese
Apkures
Ūdens
Karstā
Brīvs
maksa
patēriņa
ūdens
no-līdz
EUR
starpība korekcijas
izdevumi
Raiņa iela 32 dz.2
74.20
2.09
17.11.2020.
Blaumaņa iela 9 dz.18
60.02
3.51
06.10.2020.
Liepājas iela 22b dz.13
23.30
22.01.2021.
Latgales iela 238A dz.6
50.13
14.08.2020.
Stroda iela 42 dz.6
59.51
0.41
21.12.2020.
Dagdas iela 4A dz.21
47.80
03.09.2020.
Latgales iela 238A dz.9
47.84
10.12.2020.
Liepājas iela 24 dz.4
108.76
14.10.2020.
Liepājas iela 22b dz.11
31.94
15.01.2021.
Biržas iela 14 dz.30
20.20
1.35
0.16
21.01.2021.
Dagdas iela 4A dz.19
11.03
Kopā:
534.73
6.95
0.57

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

A.Poikāne

1.pielikums
Ludzas novada domes
2021.gada 25.februāra sēdes
protokola Nr.4, 10.§

Ludzas novada sociālās aprūpes centra „Ludza”
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viena iemītnieka uzturēšanas izdevumu
Programma
Iestāde
Adrese

maksas aprēķins 2021.gadam

Sociālā aizsardzība
Ludzas novada sociālās aprūpes centrs „Ludza”
“Pansionāts” Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Izdevumu atšifrējums
Atalgojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
sociāla rakstura pabalsti
Komandējumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Pamatlīdzekļu iegāde (gada nolietojums)
Kopā:

Pavisam kopā EUR
220243
61816
156
31306
49638
506
230
363895

Plānotais gultu dienu skaits gadā 39*365=14235
Uzturēšanas izdevumi vienai dienai 363895 : 14235= 25.56
Uzturēšanas izdevumi mēnesī vienam iemītniekam (EUR) 25.56 *30.4= 777.02
(30.4 – vidējais dienu skaits mēnesī)
Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

2.pielikums
Ludzas novada domes
2021.gada 25.februāra sēdes
protokola Nr.4, 10.§

Ludzas novada sociālās aprūpes centra „Ludza”
viena iemītnieka uzturēšanas izdevumu maksas aprēķins 2021.gadam
Programma
Iestāde
Adrese

Sociālā aizsardzība
Ludzas novada sociālās aprūpes centrs „Ludza”
“Ābelīte” Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads

Izdevumu atšifrējums
Atalgojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
sociāla rakstura pabalsti
Komandējumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Pamatlīdzekļu nolietojums
Kopā:
Plānotais gultu dienu skaits gadā 30*365=10950

Pavisam kopā EUR
167127
47997
72
24811
49632
64
200
289903
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Uzturēšanas izdevumi vienai dienai 289903 : 10950= 26,48
Uzturēšanas izdevumi mēnesī vienam iemītniekam (EUR) 26,48 *30.4= 805,00
(30.4 – vidējais dienu skaits mēnesī)

E.Mekšs

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

1.pielikums
Ludzas novada domes
2021.gada 25.februāra sēdes
protokola Nr.4, 11.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2021.gadam
Programma
Iestāde

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

Pavisam kopā EUR

Atalgojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Kopā:

11250
2654
616
14520

Izmaksas gadā vienai bibliotēkai 14520 EUR : 28 bibliotēkas =
Izmaksas vienai bibliotēkai mēnesī

518.52
43.21

Ludzas novada domes priekšsēdētājs
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2.pielikums
Ludzas novada domes
2021.gada 25.februāra sēdes
protokola Nr.4, 11.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2021.gadam
Programma
Iestāde

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

Pavisam kopā EUR
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Pakalpojumi
Materiāli, energoresursi, biroja preces

450
810
1260

Kopā:
Ciblas novada pašvaldība
Izmaksas gadā – EUR 840, mēnesī – EUR 70
Zilupes novada pašvaldība
Izmaksas gadā – EUR 420, mēnesī – EUR 35
Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

3.pielikums
Ludzas novada domes
2021.gada 25.februāra sēdes
protokola Nr.4, 11.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2021.gadam
Programma
Iestāde

Sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi
Ludzas novada pašvaldība
Izdevumu atšifrējums

Pavisam kopā EUR

Atskurbtuves pakalpojumi
Komunālie pakalpojumi par atskurbtuves telpām
Kopā:

28908
1020
29928

Pakalpojuma saņēmēju personu skaits – 284
Izmaksas vienai personai par vienu pakalpojumu – 105.38 EUR
E.Mekšs

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

4.pielikums
Ludzas novada domes
2021.gada 25.februāra sēdes
protokola Nr.4, 11.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2021.gadam
Programma
Iestāde

Būvniecība
Ludzas novada būvvalde
Izdevumu atšifrējums

Pavisam kopā EUR

Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,

41196
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sociāla rakstura pabalsti
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi
Kopā:

11789
110
1850
1930
144
57019

Ludzas novada pašvaldība – 70.2%
Izmaksas gadā – EUR 40027.36 EUR
Ciblas novada pašvaldība – 14.2%
Izmaksas gadā – EUR 8096.64, mēnesī – EUR 674.72
Zilupes novada pašvaldība – 15.6%
Izmaksas gadā – EUR 8895, mēnesī – EUR 741.25
Ludzas novada domes priekšsēdētājs
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2021.gada 25.februāra sēdes
protokola Nr.4, 12.§

Maksas aprēķins par atskurbšanas telpā ievietoto personu
Izdevumu postenis

Summa (EUR)

Pakalpojums
Komunālie pakalpojumi

28908
1020

Izdevumu samazinājums
Savstarpējie norēķini (77 personas * 105.38 EUR)
Pavisam

8114
21814

Izdevumi par vienu personu (207 personas)
Izdevumu samazinājums (valsts dotācija)
Izdevumi par vienu personu
Izdevumu samazinājums (pašvaldības dotācija)
Pavisam
PVN

105.38
15.00
90.38
70.12
20.26
4.25

Pavisam

24.51
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