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LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2021.gada 25.martā

Protokols Nr. 5

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 (sēdē piedalās no plkst. 14.01),
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns
Sēdē nepiedalās: Olita Baklāne, Valdis Maslovskis, Lolita Greitāne
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Sergejs
Jakovļevs, pašvaldības izpilddirektors; Agris Pentjušs, datortīkla uzturēšanas administrators
E.Mekšs iepazīstina ar sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 36 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 3 jautājumiem:
1. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
2. Par nekustamā īpašuma – “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads,
trešās izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
3. Par Ludzas novada domes 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.

2
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība papildināta
ar 37., 38. un 39.punktu.
Darba kārtība:
1. Par zemes vienības domājamās daļas Latgales ielā 154, Ludzā, Ludzas novadā
atzīšanu par piekritīgu Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāmu zemesgrāmatā uz Ludzas
novada pašvaldības vārda.
2. Par zemes vienības domājamās daļas Latgales ielā 33, Ludzā, Ludzas novadā atzīšanu
par piekritīgu Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāmu zemesgrāmatā uz Ludzas novada
pašvaldības vārda.
3. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2021.gada 28.janvāra sēdes lēmuma
(protokols Nr.2, 2.§) “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500040451 sadalīšanu
divās atsevišķās zemes vienībās, īpašuma nosaukumu piešķiršana nekustamiem īpašumiem un
nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķu noteikšanu” lemjošās daļas pirmā punkta
1.1.apakšpunktā un 1.3.apakšpunktā.
4. Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
6. Par zemes vienības sadalīšanu atsevišķās zemes vienībās.
7. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un rūpnieciskās zvejas limitu
iedalīšanu 2021.gadam pašpatēriņa zvejai.
8. Par zvejas limita pašpatēriņa zvejai 2021.gadam iedalīšanu.
9. Par konkursa “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2021” izsludināšanu.
10. Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plāna
aktualizāciju.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2021.gadam.
12. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
13. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
14. Par debitoru parādu norakstīšanu.
15. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures un ūdens
patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
16. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa piešķiršanu.
17. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumiem Ludzas novada
domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un
aizgādņiem”” apstiprināšanu.
18. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2021.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu.
19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.24, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.13, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.14, Liepājas ielā 22B, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.59, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
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23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.14, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
24. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Baznīcas ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
26. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Liepājas ielā 12A, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
27. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 1206 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 6801 006 0252 Jelgavas iela 13, Ludza, Ludzas novads, nodošanu
atsavināšanai.
28. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 1054 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 6801 004 0364 Baznīcas iela 6, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
29. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0572,
400 m2 platībā, Pīlādžu ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
30. Par nekustamā īpašuma, “Bērnudārzs”, Cirmas pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai.
31. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6850 004 0261 “Saulespuķes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads, nodošanu
atsavināšanai.
32. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68920020212, 1,4 ha platībā, kas atrodas Rundēnu pagastā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
33. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68920040108,
1,4 ha platībā, kas atrodas Rundēnu pagastā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
34. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68860070217,
1,3 ha platībā, kas atrodas Pildas pagastā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
35. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68460100056,
1,0 ha platībā, kas atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
36. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68460100052,
0,65 ha platībā, kas atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
37. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
38. Par nekustamā īpašuma – “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas
novads, trešās izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
39. Par Ludzas novada domes 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.

1.§
Par zemes vienības domājamās daļas Latgales ielā 154, Ludzā, Ludzas novadā atzīšanu
par piekritīgu Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāmu zemesgrāmatā uz
Ludzas novada pašvaldības vārda
Ziņo: A.Meikšāns
Zemes pārvaldības likums 17. panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir
attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes
fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par
kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes
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dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību
vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā.
Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
No minētā Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par
rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
(turpmāk – rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē
šādu nosacījumu iestāšanās:
1) pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves
zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk – zemes izvērtēšanas termiņš);
2) Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais
rezerves zemes saraksts (turpmāk – izvērtētais zemes saraksts);
3) publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par
tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.
No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves
zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes
konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.
Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, Ludzas
novada dome
konstatē un secina:
[1] Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta piektajā daļā noteikto, valstij un
vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis
rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai visās novada teritoriālās iedalījuma vienībās.
Zemes reforma Ludzas pilsētā pabeigta 2015.gada 28.janvārī, Ministru kabinetam
izdodot rīkojumu Nr.43 “Par zemes reformas pabeigšanu Ludzas novada Ludzas pilsētā”,
Ludzas novada lauku apvidū - 2015.gada 9.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu
Nr.532 “Par zemes reformas pabeigšanu Ludzas novada lauku apvidū”.
No minētā secināms, ka zemes reforma Ludzas novadā pabeigusies 2015.gada
9.septembrī.
[2] Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu
piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem
lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 2016.gada
29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību
vai piekritību” (turpmāk – Noteikumi Nr.190).
Atbilstoši Noteikumu Nr.190 7.2. apakšpunktā noteiktajam, pēc tam, kad no visām
ministrijām saņemts šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta
informācija, ka sarakstā nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu
5. punktā norādītais termiņš, pašvaldība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne
vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo
noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes
vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, ir pašvaldībai piekritīga zeme,
un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.190 3.1. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas
sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes
gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par
kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība
(turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko
savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās – par
visu to vietējo pašvaldību administratīvajām teritorijām vai novada pašvaldības teritoriālajām

5
vienībām, par kurām Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu
izdots līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.
Ievērojot to, ka zemes reforma Ludzas novada administratīvajā teritorijā pabeidzās
2015.gada 9.septembrī, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā
secināms, ka Ludzas novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas
atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies 2017.gada 9.aprīlī.
[3] Noteikumu Nr.190 7.1. apakšpunkts nosaka, ka pēc tam, kad no visām ministrijām
saņemts šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta informācija, ka sarakstā
nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu 5. punktā norādītais
termiņš, pašvaldība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā piecus
mēnešus pirms šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2.
apakšpunktā minētajā gadījumā divu mēnešu laikā apkopo informāciju par sarakstā
izdarītajām ministriju atzīmēm, izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā norādītas kā valstij
piekritīga zeme, būtu piekritīgas pašvaldībai saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un elektroniski nosūta
ministrijām un Valsts zemes dienestam pašvaldību apkopoto sarakstu ar ministriju un
pašvaldību izdarītajām atzīmēm.
Noteikumu Nr.190 8.1. apakšpunktā noteikts, ka pēc šo noteikumu 7.1.3. apakšpunktā
minētā saraksta saņemšanas Valsts zemes dienests to publicē savā tīmekļvietnē piecu
darbdienu laikā.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta mājas lapā publicēto informāciju, secināms, ka
izvērtētais zemes saraksts par Ludzas novada administratīvo teritoriju ir publicēts Valsts
zemes dienesta tīmekļa vietnē https://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/zemesreforma/izvertesana/saraksti/R-09092015/.
[4] Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā
ietvertajai informācijai pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040174 un 1/4
domājamai daļai no zemes vienības 983 kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu
68010060225 izdarīta atzīme par tās piekritību valstij Finanšu ministrijas personā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 68580020877 daļai izdarīta atzīme par tās piekritību valstij
Satiksmes ministrijas personā un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68010020280 – par
tās piekritību valstij Satiksmes ministrijai.
Atbilstoši Ludzas novada domes 2017.gada 27.aprīļa sēdes lēmumam (protokols Nr
6.11.§) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580020877 sadalīta divās daļās: zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 68580020410, kas saskaņā ar Satiksmes ministrijas
2017.gada 22.maija iesniegumu Nr.4.9/5578, būtu nosakāma kā uz Satiksmes ministrijas
vārda zemesgrāmatā ierakstāma valstij piekritīga zeme, un zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020716, kas saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2017.gada 22.maija
iesniegumu Nr.4.9/5578 ieskaitāma rezerves zemes fonda zemēs.
Izvērtētajā zemes sarakstā neviena zemes vienība, kas ierakstītas zemesgrāmatā un
kurām īpašnieku domājama daļa neviedo vienu veselu, nav atzīmēta kā valstij piekritīga
zeme.
Ar Ludzas novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7.6.§) “Par
zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai” kā Ludzas novada
pašvaldībai piekrītošas noteiktas 75 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68010010095,
68010010471, 68010018026, 68010010952, 68010018032, 68010018052, 68010028017,
68010030135, 68010030137, 68010030138, 68010030153, 68010030154, 68010030156,
68010030249, 68010038003, 68010038006, 68010038007, 68010038008, 68010040105,
68010060387, 68010060388, 68010060399, 68010060401, 68010068036, 68010068037,
68010068040, 68010068041, 68010068042, 68010070091, 68010070100, 68010070101,
68010080066, 68010080091, 68010088057, 68010088058, 68010040534, 68500020305,
68500020367, 68500020380, 68500070069, 68580020100, 68580020844, 68580020862,
68580060224, 68580060273, 68800030190, 68460070065, 68460070245, 68460070298,
68460070299, 68460070363, 68460070502, 68460070506, 68460070507, 68460070525,
68460070526, 68460100061, 68460100150, 68600010126, 68600010266, 68600010513,
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68600010516, 68600010520, 68600010521, 68600010522, 68600010526, 68600010527,
68600010528, 68600010534, 68600010543, 68600010560, 68600010562, 68600020651,
68780070099 un 68860020186.
Ievērojot iepriekš minēto, Ludzas novada pašvaldībai ir tiesības lemt visām tām Valsts
zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā norādīto zemes vienību
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda, kurām nav izvērtētajā zemes
sarakstā nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestā
daļu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas pirmā panta
11.punkta otro apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā 1/4 domājamā daļa no zemes vienības 983
kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010060225 Latgales ielā 154, Ludza, Ludzas
nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta
otro daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
(paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.

2.§
Par zemes vienības domājamās daļas Latgales ielā 33, Ludzā, Ludzas novadā atzīšanu
par piekritīgu Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāmu zemesgrāmatā uz
Ludzas novada pašvaldības vārda
Ziņo: A.Meikšāns
Zemes pārvaldības likums 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir
attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes
fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par
kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes
dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību
vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā.
Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
No minētā Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par
rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
(turpmāk – rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē
šādu nosacījumu iestāšanās:
1) pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves
zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk – zemes izvērtēšanas termiņš);
2) Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais
rezerves zemes saraksts (turpmāk – izvērtētais zemes saraksts);
3) publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par
tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.
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No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par
rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu
izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.
Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, Ludzas
novada dome
konstatē un secina:
[1] Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta piektajā daļā noteikto, valstij un
vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis
rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai visās novada teritoriālās iedalījuma vienībās.
Zemes reforma Ludzas pilsētā pabeigta 2015.gada 28.janvārī, Ministru kabinetam
izdodot rīkojumu Nr.43 “Par zemes reformas pabeigšanu Ludzas novada Ludzas pilsētā”,
Ludzas novada lauku apvidū - 2015.gada 9.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu
Nr.532 “Par zemes reformas pabeigšanu Ludzas novada lauku apvidū”.
No minētā secināms, ka zemes reforma Ludzas novadā pabeigusies 2015.gada
9.septembrī.
[2] Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu
piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem
lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 2016.gada
29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību
vai piekritību” (turpmāk – Noteikumi Nr.190).
Atbilstoši Noteikumu Nr.190 7.2. apakšpunktā noteiktajam, pēc tam, kad no visām
ministrijām saņemts šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta
informācija, ka sarakstā nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu
5. punktā norādītais termiņš, pašvaldība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne
vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo
noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes
vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, ir pašvaldībai piekritīga zeme,
un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.190 3.1. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas
sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes
gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par
kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība
(turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko
savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās – par
visu to vietējo pašvaldību administratīvajām teritorijām vai novada pašvaldības teritoriālajām
vienībām, par kurām Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu izdots līdz šo
noteikumu spēkā stāšanās dienai.
Ievērojot to, ka zemes reforma Ludzas novada administratīvajā teritorijā pabeidzās
2015.gada 9.septembrī, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā
secināms, ka Ludzas novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas
atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies 2017.gada 9.aprīlī.
[3] Noteikumu Nr.190 7.1. apakšpunkts nosaka, ka pēc tam, kad no visām ministrijām
saņemts šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta informācija, ka sarakstā
nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu 5. punktā norādītais
termiņš, pašvaldība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā piecus
mēnešus pirms šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2.
apakšpunktā minētajā gadījumā divu mēnešu laikā apkopo informāciju par sarakstā
izdarītajām ministriju atzīmēm, izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā norādītas kā valstij
piekritīga zeme, būtu piekritīgas pašvaldībai saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un elektroniski nosūta
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ministrijām un Valsts zemes dienestam pašvaldību apkopoto sarakstu ar ministriju un
pašvaldību izdarītajām atzīmēm.
Noteikumu Nr.190 8.1. apakšpunktā noteikts, ka pēc šo noteikumu 7.1.3. apakšpunktā
minētā saraksta saņemšanas Valsts zemes dienests to publicē savā tīmekļvietnē piecu
darbdienu laikā.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta mājas lapā publicēto informāciju, secināms, ka
izvērtētais zemes saraksts par Ludzas novada administratīvo teritoriju ir publicēts Valsts
zemes dienesta tīmekļa vietnē https://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/zemesreforma/izvertesana/saraksti/R-09092015/.
[4] Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā
ietvertajai informācijai pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040174, 1/4
domājamai daļai no zemes vienības 983 kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu
68010060225 un 1/4 domājamai daļai no zemes vienības 983 kv.m kopplatības ar kadastra
apzīmējumu 68010030124 izdarīta atzīme par tās piekritību valstij Finanšu ministrijas
personā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580020877 daļai izdarīta atzīme par tās
piekritību valstij Satiksmes ministrijas personā un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68010020280 – par tās piekritību valstij Satiksmes ministrijai.
Atbilstoši Ludzas novada domes 2017.gada 27.aprīļa sēdes lēmumam (protokols Nr
6.11.§) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580020877 sadalīta divās daļās: zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 68580020410, kas saskaņā ar Satiksmes ministrijas
2017.gada 22.maija iesniegumu Nr.4.9/5578, būtu nosakāma kā uz Satiksmes ministrijas
vārda zemesgrāmatā ierakstāma valstij piekritīga zeme, un zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020716, kas saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2017.gada 22.maija
iesniegumu Nr.4.9/5578 ieskaitāma rezerves zemes fonda zemēs.
Izvērtētajā zemes sarakstā neviena zemes vienība, kas ierakstītas zemesgrāmatā un
kurām īpašnieku domājama daļa neviedo vienu veselu, nav atzīmēta kā valstij piekritīga
zeme.
Ar Ludzas novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7.6.§) “Par
zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai” kā Ludzas novada
pašvaldībai piekrītošas noteiktas 75 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68010010095,
68010010471, 68010018026, 68010010952, 68010018032, 68010018052, 68010028017,
68010030135, 68010030137, 68010030138, 68010030153, 68010030154, 68010030156,
68010030249, 68010038003, 68010038006, 68010038007, 68010038008, 68010040105,
68010060387, 68010060388, 68010060399, 68010060401, 68010068036, 68010068037,
68010068040, 68010068041, 68010068042, 68010070091, 68010070100, 68010070101,
68010080066, 68010080091, 68010088057, 68010088058, 68010040534, 68500020305,
68500020367, 68500020380, 68500070069, 68580020100, 68580020844, 68580020862,
68580060224, 68580060273, 68800030190, 68460070065, 68460070245, 68460070298,
68460070299, 68460070363, 68460070502, 68460070506, 68460070507, 68460070525,
68460070526, 68460100061, 68460100150, 68600010126, 68600010266, 68600010513,
68600010516, 68600010520, 68600010521, 68600010522, 68600010526, 68600010527,
68600010528, 68600010534, 68600010543, 68600010560, 68600010562, 68600020651,
68780070099 un 68860020186.
Ievērojot iepriekš minēto, Ludzas novada pašvaldībai ir tiesības lemt visām tām Valsts
zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā norādīto zemes vienību
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda, kurām nav izvērtētajā zemes
sarakstā nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestā
daļu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas pirmā panta
11.punkta otro apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
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Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā 1/4 domājamā daļa no zemes vienības
1019 kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010030124 Latgales ielā 33, Ludza, Ludzas
nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta
otro daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
(paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
3.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2021.gada 28.janvāra sēdes lēmuma
(protokols Nr.2, 2.§) “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500040451
sadalīšanu divās atsevišķās zemes vienībās, īpašuma nosaukumu piešķiršana
nekustamiem īpašumiem un nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķu noteikšanu”
lemjošās daļas pirmā punkta 1.1.apakšpunktā un 1.3.apakšpunktā
Ziņo: A.Meikšāns
Ludzas novada domes 2021.gada 28.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2, 2.§) “Par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500040451 sadalīšanu divās atsevišķās zemes
vienībās, īpašuma nosaukumu piešķiršana nekustamiem īpašumiem un nekustamā īpašuma
zemes lietošanas mērķu noteikšanu” lemjošās daļas pirmā punkta 1.1.apakšpunktā un
1.3.apakšpunktā tika nolemts:
1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500040451 atdalītai zemes vienībai
0,10 ha platībā (grafiskais pielikums Nr.1):
1.1. piešķirt īpašuma nosaukumu “Niedrītes”, Cirmas pag., Ludzas nov.,
1.3. zemes vienība 0,10 ha platībā (uzmērot platība var tikt precizēta) “Niedrītes”,
Cirmas pag., Ludzas nov., ierakstāma zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Ludzas novada pašvaldība 2021.gada 4.martā saņēma Valsts zemes dienesta Latgales
reģionālās nodaļas 2021.gada 4.marta elektronisku vēstuli ar Nr.2-13-L/752, kurā lūgts lemt
par nepieciešamību jauna nosaukuma piešķiršanai Cirmas pagasta nekustamajam īpašumam ar
kadastra numuru 68500040495 atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumam, līdz ar to ir nepieciešams grozīt Ludzas novada domes 2021.gada 28.janvāra sēdes
lēmuma (protokols Nr.2,2.§) “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500040451
sadalīšanu divās atsevišķās zemes vienībās, īpašuma nosaukumu piešķiršana nekustamiem
īpašumiem un nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķu noteikšanu” lemjošās daļas pirmā
punkta 1.1.apakšpunktu un 1.3.apakšpunktu.
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” sestās nodaļas 72.pants
pirmā daļa „Kļūdu labošana” nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var
izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un
trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” sestās
nodaļas 72.pants pirmā daļu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Grozīt Ludzas novada domes 2021.gada 28.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2,2.§)
“Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500040451 sadalīšanu divās atsevišķās zemes
vienībās, īpašuma nosaukumu piešķiršana nekustamiem īpašumiem un nekustamā īpašuma
zemes lietošanas mērķu noteikšanu” lemjošās daļas pirmā punkta 1.1.apakšpunktu un
1.3.apakšpunktu, izsakot to jaunā redakcijā:
„1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500040451 atdalītai zemes vienībai
0,10 ha platībā (grafiskais pielikums Nr.1):
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1.1.piešķirt īpašuma nosaukumu “Niedrāji”, Cirmas pag., Ludzas nov.,
1.3.zemes vienība 0,10 ha platībā (uzmērot platība var tikt precizēta) “Niedrāji”,
Cirmas pag., Ludzas nov., ierakstāma zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda.”

4.§
Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: A.Meikšāns
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (lēmuma projekts papildināts
ar 5., 6., 7. un 8.punktu), sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar
grozījumiem.
1.
Ludzas novada dome ar 2021.gada 25.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 27.§) nolēma
nodot atsavināšanai Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,3199 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68460090035, Briģu pagastā, Ludzas novadā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums
“Senlejas” ar kadastra numuru 6846 005 0124, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 68460050110, 68460050173, 68460060046, 68460060116, 68460070235,
68460090035, 68460090036 un 68460080013.
Līdz ar to, ir nepieciešamība no nekustama īpašuma “Senlejas” ar kadastra numuru
6846 005 0124 atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68460090035 un atdalītajai
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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Senlejas” ar kadastra numuru 6846 005 0124, Briģu
pagasts, Ludzas novads, Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,3199 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68460090035.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 68460090035 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Dzilnas”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
2.
Ludzas novada dome ar 2021.gada 25.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 26.§) nolēma
nodot atsavināšanai Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 2,4203 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68460090036, Briģu pagastā, Ludzas novadā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums
“Senlejas” ar kadastra numuru 6846 005 0124, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 68460050110, 68460050173, 68460060046, 68460060116, 68460070235,
68460090035, 68460090036 un 68460080013.
Līdz ar to, ir nepieciešamība no nekustama īpašuma “Senlejas” ar kadastra numuru
6846 005 0124 atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68460090036 un atdalītajai
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
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noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Senlejas” ar kadastra numuru 6846 005 0124, Briģu
pagasts, Ludzas novads, Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 2,4203 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68460090036.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 68460090036 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Madaras”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
3.
Ludzas novada dome ar 2021.gada 25.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 25.§) nolēma
nodot atsavināšanai Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 2,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68460070546, Briģu pagastā, Ludzas novadā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums
ar kadastra numuru 6846 002 0003, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
68460020279, 68460020280, 68460030039, 68460050182, 68460060085, 68460060169,
68460060172, 68460070541, 68460070546, 68460070555, 68460100108 un 68460100110.
Līdz ar to, ir nepieciešamība no nekustama īpašuma ar kadastra numuru 6846 002 0003
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68460070546 un atdalītajai 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6846 002 0003, Briģu pagasts,
Ludzas novads, Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 2,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68460070546.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 68460070546 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Druvas”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
3. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 002 0003, kas pēc
atdalīšanas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68460020279,
68460020280, 68460030039, 68460050182, 68460060085, 68460060169, 68460060172,
68460070541, 68460070555, 68460100108 un 68460100110, nosaukumu „Dzidras”, Briģu
pagasts, Ludzas novads.
4.
Izskatot akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģistrācijas numurs
50103744891, juridiskā adrese Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, 2021.gada 4.marta
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 4.martā ar
Nr.3.1.1.5/2021/763-S, tika konstatēts, ka akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija
Altum" lūdz atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68460060028, 68460060029,
68460060030, 68460060031, 68460060032 un 68460070106 no akciju sabiedrībai "Attīstības
finanšu institūcija Altum" un <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma “Stārķi” ar
kadastra numuru 6846 006 0027, Briģu pagasts, Ludzas novads un atdalītajām zemes
vienībām izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Stārķu zeme”.
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 aktualizācij as
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noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģistrācijas
numurs 50103744891 un <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> no nekustamā īpašuma
“Stārķi” ar kadastra numuru 6846 006 0027, Briģu pagasts, Ludzas novads, atdala zemes
vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460060028, 3,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68460060029, 9,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460060030, 2,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68460060031, 10,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68460060032 un 46,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460070106.
2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68460060028, 68460060029,
68460060030, 68460060031, 68460060032 un 68460070106 izveidot jaunu nekustamo
īpašumu ar nosaukumu „Stārķu zeme”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
5.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, pilnvarotas
personas <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> , 2021.gada 15.marta iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 15.martā ar Nr.3.1.1.5/2021/894-S, tika konstatēts, ka
<Vārds, Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68780080079 no
<Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma “Jaunkarmenas” ar kadastra numuru 6878
007 0008, Nirzas pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Mežkarmenas”.
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”, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, no nekustamā īpašuma
“Jaunkarmenas” ar kadastra numuru 6878 007 0008, Nirzas pagasts, Ludzas novads, atdala
zemes vienību 117,99 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780080079.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68780080079 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Mežkarmenas”, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
6.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, pilnvarotas
personas <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, 2021.gada 15.marta iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 15.martā ar Nr.3.1.1.5/2021/895-S, tika konstatēts, ka
<Vārds, Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68780050182 no
<Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma “Joņsāta” ar kadastra numuru 6878 005
0181, Nirzas pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo
īpašumu ar nosaukumu “Joņmeži”.
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”, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, no nekustamā īpašuma
“Joņsāta” ar kadastra numuru 6878 005 0181, Nirzas pagasts, Ludzas novads, atdala zemes
vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050182.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68780050182 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Joņmeži”, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
7.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, pilnvarotas
personas <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, 2021.gada 15.marta iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 15.martā ar Nr.3.1.1.5/2021/896-S, tika konstatēts, ka
<Vārds, Uzvārds>, lūdz atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68780050183,
68780050358 un 68780050359 no <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
“Lielsēta” ar kadastra numuru 6878 001 0009, Nirzas pagasts, Ludzas novads un atdalītajām
zemes vienībām izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Lielsētmeži”.
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”, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> no nekustamā īpašuma “Lielsēta”
ar kadastra numuru 6878 001 0009, Nirzas pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienības
21,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050183, 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68780050358 un 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050359.
2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 68780050183, 68780050358 un
68780050359 izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Lielsētmeži”, Nirzas
pagasts, Ludzas novads.
8.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 2021.gada
15.marta iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 18.martā ar
Nr.3.1.1.5/2021/947-S, tika konstatēts, ka <Vārds, Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 68780050330 no sev piederošā nekustamā īpašuma “Laucinieks” ar
kadastra numuru 6878 005 0192, Nirzas pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Dzirnavnieki”.
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”, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, no nekustamā īpašuma
“Laucinieks” ar kadastra numuru 6878 005 0192, Nirzas pagasts, Ludzas novads, atdala
zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050330.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68780050330 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Dzirnavnieki”, Nirzas pagasts, Ludzas novads.

5.§

14
Par zemes ierīcības projekta

apstiprināšanu
Ziņo: A.Meikšāns

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AMETRS”, reģistrācijas numurs
42403021417, juridiskā adrese Krasta iela 6, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566,
iesniegto zemes ierīcības projekta lietu nekustamā īpašuma „Cepurītes” zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 68860060234, 68860060249, nekustamā īpašuma „Borisova” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68860060029 un nekustamā īpašuma “Hortenzijas” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68860060033, Pildas pagastā, Ludzas novadā, Ludzas
novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projektu izstrādājusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AMETRS”
sertificēta zemes ierīkotāja <Vārds, Uzvārds> sertifikāts Nr. AA0172, derīgs līdz 14.03.2021..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu. Dokumenta parakstīšanas datums 05.03.2021., plkst. 08:58:15 EET.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes
2020.gada 16.decembra zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem” (reģ. Nr.
3.5.3/2020/176-N).
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi pārkārtot robežas zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 68860060234, 68860060249, 68860060029, 68860060033 un
izveidot četras jaunas zemes vienības.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Latvijas Republikas
pastāvošajiem noteikumiem.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar zemes īpašnieku, AS “Sadales
tīkls” un Ludzas novada būvvaldi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un 23.2.
punktu, Ludzas novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un Grafiskā daļa.” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Cepurītes” (kadastra
numurs 6886 006 0249) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68860060234,
68860060249, nekustamā īpašuma „Borisova” (kadastra numurs 6886 004 0234) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68860060029 un nekustamā īpašuma “Hortenzijas”
(kadastra numurs 6886 006 0033) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68860060033,
Pildas pagastā, Ludzas novadā, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Projektēto zemes vienību Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums 68860060040) ar
aptuveno platību 6,9 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, saglabāt nekustamā
īpašuma „Cepurītes”, Pildas pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs
6886 006 0249) sastāvā. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Projektēto zemes vienību Nr.2 (plānotais kadastra apzīmējums 68860060041) ar
aptuveno platību 9,1 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, saglabāt nekustamā
īpašuma „Cepurītes”, Pildas pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs
6886 006 0249) sastāvā. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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4. Projektēto zemes vienību Nr.3 (plānotais
kadastra
apzīmējums
68860060045) ar aptuveno platību 15,5 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu,
saglabāt nekustamā īpašuma „Borisova”, Pildas pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma
kadastra numurs 6886 004 0234) sastāvā. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
5. Projektēto zemes vienību Nr.4 (plānotais kadastra apzīmējums 68860060046) ar
aptuveno platību 16,9 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, saglabāt
nekustamā īpašuma „Hortenzijas”, Pildas pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma
kadastra numurs 6886 006 0033) sastāvā. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
6. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītajiem. Konkrētus nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un platības precizē zemes vienību instrumentāli uzmērot.
7. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā
apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā.
8. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
9. Lēmumu elektroniski izsūtīt:
- atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 47.punktu desmit darbdienu laikā - Valsts
zemes dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai: kac.rezekne@vzd.gov.lv;
- SIA “Ametrs” Rēzeknes birojam: rezekne@ametrs.lv.
10. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša
laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta grafiskā daļa uz vienas lapas.
6.§
Par zemes vienības sadalīšanu atsevišķās zemes vienībās
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 2021.gada
9.marta iesniegumu, (reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 12.martā ar
Nr.3.1.1.5/2021/864), ar lūgumu atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68460070373 daļu, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā reģistrēta zemes vienība 6,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460070373 un
statusu - zeme, par kuru pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu.
<Vārds, Uzvārds> ir atzītas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi 4,18 ha platībā. Līdz
ar to <Vārds, Uzvārds> lūdz atdalīt no zemes vienības 6,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68460070373 daļu 2,12 ha platībā.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta astotā daļa nosaka, ka ja
bijušais zemes īpašnieks vai viņa mantinieks neizpērk saskaņā ar šā likuma 23.panta otrās
daļas 3.punktu pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes platību, kas ir lielāka par to zemes platību,
uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un tā pārsniedz pieļaujamās nesaistes robežas,
pašvaldība pieņem lēmumu izveidot atsevišķu zemesgabalu, kura platība nav mazāka par
pašvaldības saistošajos noteikumos atbilstošajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim
paredzētajai minimālajai zemesgabala platībai vai kura konfigurācija pieļauj attiecīgā
zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai no kura ir
iespējams nodrošināt piekļūšanu ceļam vai ielai. Izveidotajam zemesgabalam nosaka
atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, un lēmumam par atsevišķa zemesgabala

16
izveidošanu pievieno šā zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā
zemesgabala kadastra apzīmējumu.
Latvijas Republikas likuma „Zemes ierīcības likums” pārejas noteikumu 1.punkts
nosaka, ka līdz zemes pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā lēmumu par zemes
privatizācijas un zemes reformas kārtībā veidojamo zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu
vai zemes robežu pārkārtošanu pieņem vietējā pašvaldība, ievērojot vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi
noteiktās prasības. Lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā norādīts zemes vienību
sadalīšanas, apvienošanas vai zemes robežu pārkārtošanas risinājums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta astoto
daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes ierīcības likums” pārejas noteikumu 1.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru
Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktu un 23.2. punktu, Ludzas novada pašvaldības 2013. gada 31.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa.” un Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68460070373 “Mitrumi”, Janova,
Briģu pag., Ludzas nov., kura platība ir 6,3 ha divās daļās ar platībām 4,18 ha un 2,12 ha,
saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.
2. Projektēto zemes vienību ar platību 4,18 ha, saglabāt nekustamā īpašuma
“Mitrumi”, Briģu pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6846 007
0373) sastāvā.
3. Projektētajai zemes vienībai ar platību 4,18 ha:
3.1. saglabāt adresi “Mitrumi”, Janova, Briģu pag., Ludzas nov.;
3.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Projektētajai zemes vienībai ar platību 2,12 ha:
4.1. izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Jaunmitrumi”, Briģu pagasts,
Ludzas novads;
4.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5. Projektēto zemes vienību 2,12 ha platībā, Briģu pagasts, Ludzas novads nodot
rezerves zemes fondā.
Pielikumā: zemes vienības shēma.

7.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un rūpnieciskās zvejas limitu
iedalīšanu 2021.gadam pašpatēriņa zvejai
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 2021.gada 22.februāra iesniegumu (reģistrēts 23.02.2021. ar Nr.
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3.1.1.8/2021/643-S)
par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Lielais
Kivdalovas ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Lielais Kivdalovas ezers ir ezers, kuros zvejas
tiesības pieder valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām
un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto
zvejas limitu.
<Vārds, Uzvārds> savā 11.02.2021. iesniegumā norādīja zvejas rīku - viens zivju
murds.
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 tiesī bu
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, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Lielais Kivdalovas ezerā 2021.gadam.
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2. Iedalīt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Lielais
Kivdalovas ezerā zvejas limitu 2021.gadam 1 zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> , rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Lielais Kivdalovas ezerā 2021.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2021.gadā EUR 9.96 (deviņi euro
un 96 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.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 2021. gada 22.februāra iesniegumu (reģistrēts 23.02.2021. ar Nr.
3.1.1.8/2021/642-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Lielais Kivdalovas
ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Lielais Kivdalovas ezers ir ezers, kuros zvejas
tiesības pieder valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām
un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto
zvejas limitu.
<Vārds, Uzvārds> savā 22.02.2021. iesniegumā norādīja zvejas rīku - viens zivju
murds.
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, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Lielais Kivdalovas ezerā 2021.gadam.
2. Iedalīt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> , pašpatēriņa zvejai Lielais
Kivdalovas ezerā zvejas limitu 2021.gadam – 1 zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Lielais Kivdalovas ezerā 2021.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2021.gadā EUR 9.96 (deviņi euro
un 96 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.
8.§
Par zvejas limita pašpatēriņa zvejai 2021.gadam iedalīšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 2021.gada 10.marta iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts
11.03.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/851-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 10.03.2021. 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.
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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, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <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.
9.§
Par konkursa “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2021” izsludināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1.
Apstiprināt
konkursa
“Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2021” nolikumu
saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei divu nedēļu laikā ievietot informāciju par
konkursu pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.

10.§
Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plāna
aktualizāciju
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums – izstrādāt pašvaldības teritorijas
attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas
realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, 21.panta pirmās daļas
3.punktu, kurš paredz, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina attīstības programmu, 22.panta
trešo daļu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības attīstības programmu apstiprina ar pašvaldības
domes lēmumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, kas nosaka, ka attīstības
programmas rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot
pašvaldības budžetu kārtējam gadam; aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina
ar domes lēmumu un ievieto sistēmā, ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt aktualizēto Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam
Investīciju plānu saskaņā ar pielikumu.
2. Publicēt aktualizēto Ludzas novada attīstības programmu 2018.-2024.gadam
Investīciju plānu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
3. Lēmuma 2.punkta izpildi nodrošināt Teritorijas plānotājai Jeļenai Lapšovai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
11.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2021.gadam
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 24.februārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākošo dokumentu reģistrācijas
Nr. 3.1.1.8/2021/650-S) saņemts SIA „Ludzas amatnieku centrs”, reģ. Nr. 42403017591,
juridiskā adrese: Tālavijas iela 27A, Ludza, Ludzas novads, 2021.gada 23.februāra
iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām Tālavijas ielā 27A (kadastra
apzīmējums 68010050100001) Ludzā, Ludzas novadā, atvieglojumu piešķiršanu 2021.gadam.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.1. apakšpunktu – juridiskai
personai - amatnieki, kas veic savas produkcijas realizāciju - piešķir nodokļa atvieglojumu
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50% apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa
summas par ēkām, kuras tiek izmantotas amatniecības produkcijas ražošanai.
Iesniegumam pievienots:
1) SIA „Ludzas amatnieku centrs” reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lapas;
2) Valsts ieņēmumu dienesta 23.02.2021. izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto
nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) SIA „Ludzas amatnieku centrs” ēku īpašuma tiesību apliecinošo dokumentu: Tālavijas
ielā 27A (kadastra Nr. 68010050100) Ludzā, Ludzas novadā - Ludzas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0004 2528 no 17.01.2006., kopija uz 1 lapas.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka SIA „Ludzas amatnieku
centrs” nav nodokļu (nodevu) parādu.
Tā kā iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu un to
pierādošie dokumenti iesniegti pēc Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo
noteikumu Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 3.2.
punktā noteiktā termiņa, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums netiek piemērots par visu
2021.gadu.
Bet, saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 3.3. punktu, nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piemērots ar nākamo ceturksni pēc lēmuma pieņemšanas.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 3.4.punktu – nodokļa
atvieglojumus nepiešķir, ja:
a) gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas
domē nodokļa maksātājs sodīts par pārkāpumiem nodarbinātības jomā;
b) nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir
pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par
nomāto pašvaldības īpašumu.
SIA „Ludzas amatnieku centrs” laika posmā no 01.01.2020. līdz 31.12.2020. nav
konstatēti darba tiesību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi (pamatojoties uz
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto informāciju), un pašvaldības budžetam nav
nekustamā īpašuma nodokļa parāda.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus un ar lietu saistītos apstākļus, secināms, ka tiek
izpildīti nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām piešķiršanas nosacījumi, pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, Ludzas
novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Ludzas novadā” 2.1.1.apakšpunktu, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 18.marta kopīgas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 1.aprīli samazināt SIA „Ludzas amatnieku centrs”, reģ.
Nr.42403017591, juridiskā adrese: Tālavijas iela 27A, Ludza, Ludzas novads, 2021.gada
nekustamā īpašuma nodokli par ēkām Tālavijas ielā 27A (kadastra apzīmējums
68010050100001) Ludzā, Ludzas novadā, 50% apmērā.
2. Lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601).

12.§
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Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Teātris azotē” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 09.03.2021. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/818-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu subtitru izveidošana filmai “Pa mīleteibu brīnūt, kuojis nasaļ”
latviešu literārajā valodā 150.00 EUR apmērā. Finansējums paredzēts videofilmas “Pa
mīlesteibu brīnūt, kuojis nasaļ” subtitru teksta atdzejošana latviešu literārajā valodā
(autoratlīdzība dzejniecei Annai Rancānei ap 110 eiro) un videofilmas “Pa mīlesteibu brīnūt,
kuojis nasaļ” titrēšana (ap 40 eiro).
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Teātris azotē” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā
subtitru izveidošana filmai “Pa mīleteibu brīnūt, kuojis nasaļ”.
2. Biedrībai “Teātris azotē” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins)
un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Teātris azotē” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 10.03.2021. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/826-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Pasākumi bērniem un vecākiem ģimenisko vērtību
stiprināšanai Ludzas novadā” īstenošanai 1 430.00 EUR apmērā. Kopējās projekta izmaksas
16 429.51 EUR. Projekta pieteikums ir iesniegts Sabiedrības integrācijas fondā. Projekta
ietvaros paredzēts aktualizēt un stiprināt ģimenes vērtības Ludzas novada bērnu un pieaugušo
vidē, veicinot paaudžu savstarpējo saprašanos un prasmes kopīgi kvalitatīvi pavadīt laiku.
Projekta partneri ir Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs, biedrība “Ludzas jauniešu klubs
“Lietussargs””.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk Nolikums) 8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var
pretendēt sabiedriskā organizācija, kuras projekta aktivitātes tiks realizētas novada teritorijā
un plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un
infrastruktūru,
Nolikuma 13.1.punkts nosaka, ka projekta finansējumam piešķiramā summa līdz
1430,00 EUR vienam projektam, bet ne vairāk kā 25 % no projekta attiecināmajām
izmaksām, ja projekts vērsts uz pasākumu organizēšanu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
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(Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Teātris azotē” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1430.00
apmērā projekta “Pasākumi bērniem un vecākiem ģimenisko vērtību stiprināšanai Ludzas
novadā” īstenošanai.
2. Biedrībai “Teātris azotē divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar piešķiršanas mērķi,
pievienojot attiecīgu, maksājumu apliecinošu, dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar biedrību “Teātris azotē” pēc
projekta pieteikuma apstiprināšanas SIF un līguma kopijas ar sadarbības iestādi, par projekta
īstenošanu, iesniegšanas Ludzas novada pašvaldībai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
13.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (lēmuma projekts
papildināts ar 9.punktu), sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar
grozījumiem.
1.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 02.03.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 02.03.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/722-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Latgales ielā 59, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 004 0255,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 817,32 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 2353,06 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gra ada 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);
- 7.punkta 7.3.apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100%
apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi)
izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un ne vairāk kā EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un
nulle centi) pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir
persona (ģimene) ar trūcīgās personas statusu vai maznodrošinātā persona.
Pretendentei ir piešķirts trūcīgas personas statuss (pretendentes iesniegtās izziņas par
atbilstību trūcīgās personas statusam Nr.3.6/2020/531 kopija, izziņas derīguma termiņš līdz
31.10.2020.). Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normām (Pārejas
noteikumu 36.punkts) izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas)
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izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un
vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.
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” 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 Latgales ielā 59,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 05.03.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/22-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1200,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 817,32 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam Latgales ielā 59, 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> 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.
2.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 11.02.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā reģistrēts 15.02.2021. ar Nr.3.1.1.8/23021/495-S) ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma:
Paegles ielā 5, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 003 0178, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 871,01 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai – 1959,80 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;
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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);
- 7.punkta 7.2.apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100%
apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi)
izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un ne vairāk kā EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un
nulle centi) pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieka ģimenē
dzīvo laulātais vai 1.pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes
grupu vai bērns invalīds, kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts.
Pretendentes nekustamajā īpašumā dzīvo un ir deklarēts mazdēls <Vārds, Uzvārds>,
<personas kods> (dati pārbaudīti sistēmā JUPIS), kurš ir bērns invalīds (iesniegta
invaliditātes apliecības Nr.1281220 kopija, invaliditātes apliecības derīguma termiņš līdz
19.04.2022.).
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniegusi 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., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8.,
10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 100% apmērā ēkas Paegles ielā 5, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 09.03.2021. atzinumu
Nr. 3.5.16/2021/24-N), ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1200,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 871,01 EUR UR apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Paegles ielā 5, 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 pašas 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> par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo
dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās
norādītajā bankas kontā.
-
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5. Kontroli
izpilddirektoram

par lēmuma izpildi
S.Jakovļevam.

nodrošināt

Ludzas

novada

pašvaldības

3.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 02.03.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 05.03.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/781-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>
<deklarētā dzīvesvieta>, kadastra numurs: 6801 007 0027, pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 1248,07 EUR un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
– 714,58 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> 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 centralizētaj ai
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 pretendentei 50% apmērā dzīvojamās mājas Krāslavas ielā 8,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 09.03.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/23-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 357,29 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds>
nekustamajam īpašumam Krāslavas ielā 8, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par
līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
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.
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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.
4.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 22.02.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā reģistrēts 22.02.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/616-S) ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma:
A. Upīša ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 004 0395, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 812,96 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 1912,04 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);
- 7.punkta 7.2.apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100%
apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi)
izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un ne vairāk kā EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un
nulle centi) pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieka ģimen ē
dzīvo laulātais vai 1.pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes
grupu vai bērns invalīds, kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts.
Pretendentes laulātais <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> (dati pārbaudīti sistēmā
JUPIS), ir persona ar 2. (otrās) grupas invaliditāti (iesniegta invaliditātes apliecības
Nr.1452967 kopija, invaliditātes apliecības derīguma termiņš līdz 07.12.2029.).
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniegusi 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., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8.,
10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 100% apmērā ēkas A. Upīša ielā 14, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 05.03.2021. atzinumu Nr.
3.5.16/2021/21-N), ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
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Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1200,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 812,96 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam A. Upīša ielā 14, Ludzā.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 28.12.2020. lēmums „Par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr. 20, 13.§ ,1.punkts).
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
4. 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.
5. 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 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.
6. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 23.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 23.10.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/2857-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Tālavijas ielā 132C, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002
0224, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto
darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 1040,96 EUR un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai - 1779,86 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.
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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” 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 dzīvojamās mājas Tālavijas ielā
132C, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 25.02.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/19-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 132C, 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> to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 22.01.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 22.01.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/245-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma <deklarētā dzīvesvieta>, kadastra numurs: 6801 003 0024, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1138,99 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
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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> 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” 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 dzīvojamās mājas Neļķu ielā 5,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 25.02.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/18-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 569,50 EUR
apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Neļķu ielā 5, 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 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.
7.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 18.02.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā reģistrēts 19.02.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/590-S) ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma:
Dunakļu ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 502 0013, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 821,52 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai –
1371,33 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”:
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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);
- 7.punkta 7.2.apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100%
apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi)
izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un ne vairāk kā EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un
nulle centi) pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieka ģimenē
dzīvo laulātais vai 1.pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes
grupu vai bērns invalīds, kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts.
Pretendenta nekustamajā īpašumā <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzā dzīvo un ir
deklarēta pretendenta meita <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> (dati pārbaudīti sistēmā
JUPIS). <Vārds, Uzvārds> ir bērns invalīds (pretendenta iesniegtā invaliditātes apliecības
Nr.1493083 kopija, invaliditātes apliecības derīguma termiņš līdz 13.05.2025.).
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” 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 pretendentam 100% apmērā ēkas Dunakļu ielā 11, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 25.02.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/17-N), ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1200,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 821,52 EUR apmērā Rolandam Baculim
piederošajam nekustamajam īpašumam Dunakļu ielā 11, 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> 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> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
-
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apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
8.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 18.02.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā reģistrēts 19.02.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/589-S) ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> nekustamā īpašuma: Tālavijas
ielā 59, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 002 0124, pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 363,59 EUR un centralizētajai kanalizācijas sistēmai –
440,00 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);
- 7.punkta 7.1.apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100%
apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi)
izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un ne vairāk kā EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un
nulle centi) pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir
persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu.
Pretendents ir persona ar 2. (otrās) grupas invaliditāti (pretendenta iesniegtā
invaliditātes apliecības Nr.1449545 kopija, invaliditātes apliecības derīguma termiņš līdz
21.09.2021.).
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> 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., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8.,
10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 100% apmērā ēkas Tālavijas ielā 59, Ludzā,
Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 02.03.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/20-N), ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 440,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 363,59 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds>
nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 59, Ludzā.
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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> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> 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.
9.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 16.03.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 16.03.2021. reģistrēti ar Nr. 3.1.1.8/2021/918-S) ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma: Odu ielā 46, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 005 0090, pieslēgšanai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 554,57 EUR un centralizētajai kanalizācijas sistēmai –
1597,41 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 dzīvļu 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> 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” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 50% apmērā dzīvojamās mājas Odu ielā 46, Ludzā,
Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, (Ludzas novada būvvaldes 22.03.2021. atzinumu
Nr. 3.5.16/2021/36-N), atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
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Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 277,29 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam <deklarētā dzīvesvieta>.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> 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> 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.
14.§
Par debitoru parādu norakstīšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Civillikuma ceturtās daļas „Saistību tiesības” 1895.pantu par saistību tiesību noilgumu,
informāciju no Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datu bāzes par personu miršanas
reģistrācijas faktu un Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87
“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru
piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir
iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz
no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus.
Ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt par bezcerīgiem debitoriem un izslēgt no pašvaldības bilances debitoru parādus
par izlietoto siltumenerģiju līdz 2003.gada 1.oktobrim kopsummā EUR 1438,10 apmērā,
norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem EUR 1438,10
saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15.§

36
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas, apkures un ūdens
patēriņa starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2021.gada 16.marta sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/54 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu”
(pašvaldībā reģistrēts 17.03.2021. ar Nr.3.1.1.6/2021/935-S) ar lūgumu segt no Ludzas
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2021.gada februāra mēnesī aprēķināto summu
EUR 1060,39 apmērā t.sk. EUR 10,15 par apgaismošanu, EUR 434,41 par neizīrēto dzīvokļu
apsaimniekošanu, EUR 612,82 par apkuri un EUR 3,01 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 sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); 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 un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2021.gada februāra mēnesi
EUR 1060,39 (viens tūkstotis sešdesmit euro 39 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas
un apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2021.gada
februāra mēnesi EUR 1060,39 (viens tūkstotis sešdesmit euro 39 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.

16.§
Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 11. panta trešo
daļu, kurā noteikts, ka pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai
vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas
statusu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Noteikt pašvaldības dzīvoklim Nr. 2, Raiņa ielā 32, Ludzā, Ludzas novadā
speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2. Noteikt pašvaldības dzīvoklim Nr.13, Liepājas ielā 22B, Ludzā, Ludzas novadā
speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
17.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 „ Grozījumi Ludzas novada domes
2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un
aizgādņiem”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumus, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un
aizgādņiem””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.5„Grozījumi Ludzas novada domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.12
„Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Ludzas novada domes 2019.gada
26.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem ”” publicēšanu
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības 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.
18.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 6
”Grozījumi Ludzas novada domes 2021.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
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Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2021.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2021.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2021.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2021.gadam”” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
19.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.24, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 26.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.24, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.6,
32.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.24, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 768 - 24.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 5594,23 (pieci tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro un 23 centu)
apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 15.marta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.24 Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.24, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002544, kas sastāv no dzīvokļa 41,7 m2 platībā, kopīpašuma 3980/152373
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010030021001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010030021 pārdošanas cenu EUR 5594,23 (pieci tūkstoši pieci simti
deviņdesmit četri euro un 23 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.24 Latgales
ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 5594,23 (pieci tūkstoši pieci simti
deviņdesmit četri euro un 23 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 26.marta
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.24, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.6, 32.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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20.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.13, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 27.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.13, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.13, 8.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.13, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 303 - 13.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 5475,62,00 (pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci euro un 62
centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 15.marta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.13, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.13, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002551, kas sastāv no dzīvokļa 37,7 m2 platībā, kopīpašuma 380/28470
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060037001 pārdošanas cenu
EUR 5475,62 (pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci euro un 62 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> dzīvokli Nr.13 Biržas ielā
14, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 5475,62 (pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit
pieci euro un 62 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 27.augusta
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.13, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.13, 8.§) 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.

21.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.14, Liepājas ielā 22B, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 25.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.14, Liepājas ielā 22B, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10,
20.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.14, Liepājas ielā 22B, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1180 - 14.
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2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica
objekta pārdošanas cenu EUR 6380,37 (seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro un 37 centu)
apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 15.marta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.14, Liepājas ielā 22B, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.14, Liepājas ielā 22B, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002548, kas sastāv no dzīvokļa 37,9 m2 platībā, kopīpašuma 3872/94788
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010040111001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010040111 pārdošanas cenu EUR 6380,37 (seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit
euro un 37 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> dzīvokli Nr.14 Liepājas
ielā 22B, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 6380,37 (seši tūkstoši trīs simti
astoņdesmit euro un 37 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 25.jūnija
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.14, Liepājas ielā 22B, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.10, 20.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam ā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

22.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.59, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 25.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.59, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10,
19.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.59, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 353 - 59.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 5820,00 (pieci tūkstoši astoņi simti divdesmit euro un 00 centu)
apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 15.marta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.59, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada

41
18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.59, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002546, kas sastāv no dzīvokļa 38,2 m2 platībā, kopīpašuma 3629/263545
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060078001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010060078 pārdošanas cenu EUR 5820,00 (pieci tūkstoši astoņi simti
divdesmit euro un 00 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.59 Blaumaņa
ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 5820,00 (pieci tūkstoši astoņi simti
divdesmit euro un 00 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 25.jūnija
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.59, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.10, 19.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

23.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.14, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 27.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.14, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.13, 9.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.14, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 771 - 14.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 7802,25 (septiņi tūkstoši astoņi simti divi euro un 25 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 15.marta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.14, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.14, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002550, kas sastāv no dzīvokļa 54,6 m2 platībā, kopīpašuma 532/15295
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010030042001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010030042 pārdošanas cenu EUR 7802,25 (septiņi tūkstoši astoņi simti divi
euro un 25 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> dzīvokli Nr.14 Parku ielā
50, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 7802,25 (septiņi tūkstoši astoņi simti divi euro
un 25 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru)
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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 27.augusta
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.14, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.13, 9.§) 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.

24.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Baznīcas ielā 3, 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 12.februārī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.3,
Baznīcas ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, <Vārds, Uzvārds> ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 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.marta lēmumu
„Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Baznīcas ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai”,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.3, Baznīcas ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Baznīcas ielā 3, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Baznīcas ielā 3 – 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.

25.§
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Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Biržas ielā 16,
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 17.februārī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.8, Biržas
ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, <Vārds, Uzvārds> ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 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.marta lēmumu
„Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai”,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.8, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.8, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Biržas ielā 16 – 8, 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.

26.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Liepājas ielā 12A, 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 11.martā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.7, Liepājas
ielā 12A, Ludzā, Ludzas novadā īrnieka <Vārds, Uzvārds> ģimenes locekles, Gaļinas
Mūrnieces atsavināšanas ierosinājums.
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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.marta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Liepājas ielā 12A, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.7, Liepājas ielā 12A, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.7, Liepājas ielā 12A, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Liepājas ielā 12A – 7, 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.

27.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 1206 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 6801 006 0252 Jelgavas iela 13, Ludza, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība saņēma 2021.gada 1.marta <Vārds, Uzvārds> iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts 02.03.2021. ar Nr.2.2.9.4/2021/715-S) ar lūgumu atsavināt apbūvētu
zemes vienību 1206 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0252 Jelgavas iela 13,
Ludza, Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas <Vārds, Uzvārds> piederošā būve, kas reģistrēta Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 100000577977, ar kadastra apzīmējumu 68010060252001
pēc adreses Jelgavas iela 13, 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.martā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 1206 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 6801 006 0252 Jelgavas iela 13, 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 teritoriālās
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un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes vienību 1206 m2 platībā
ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0252 Jelgavas iela 13, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801
006 0252 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.

28.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 1054 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 6801 004 0364 Baznīcas iela 6, Ludza, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība saņēma 2021.gada 24.februāra <Vārds, Uzvārds>,
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 25.02.2021. ar Nr.2.2.9.4/2021/676-S) ar lūgumu atsavināt
apbūvētu zemes vienību 1054 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0364 Baznīcas
iela 6, Ludza, Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas <Vārds, Uzvārds> piederošā būve, kas reģistrēta Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 100000547043, ar kadastra apzīmējumu 68010040364001
pēc adreses Baznīcas iela 6, 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.martā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 1054 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 6801 004 0364 Baznīcas iela 6, 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 teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes vienību 1054 m2 platībā
ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0364 Baznīcas iela 6, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801
004 0364 reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
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3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības
īpašuma novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustam ā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

29.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0572,
400 m2 platībā, Pīlādžu ielā 3, Ludzā, 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.
22.02.2021. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds, Uzvārds> iesniegums
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/613-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo
zemes vienību 400 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010572, Pīlādžu ielā 3, Ludzā,
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.martā pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0572, 400 m2 platībā, Pīlādžu ielā 3,
Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68010010572, 400 m2
platībā, Pīlādžu ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68010010572 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.
30.§
Par nekustamā īpašuma, “Bērnudārzs”, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
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.
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2021.gada 2.martā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts <Vārds, Uzvārds>
ierosinājums par nekustamā īpašuma “Bērnudārzs”, Cirmas pagasts, Ludzas novads iegūšanu
īpašumā.
Nekustamais īpašums, ”Bērnudārzs”, Cirmas pagasts, Ludzas novadā reģistrēts Cirmas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000214306 ar kadastra numuru 68500030253, kas
sastāv no būvēs ar kadastra apzīmējumu 68500030253001 ar trīs palīgēkām ar kadastra
apzīmējumiem 68500030253002; 68500030253003; 68500030253004 un zemes vienības
0,76 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030253.
2021.gada 15.martā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, “Bērnudārzs”, Cirmas pagasts, 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
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Bērnudārzs”, Cirmas pagasts, Ludzas
novads ar kadastra numuru 68500030253, kas sastāv no būvēs ar kadastra apzīmējumu
68500030253001 ar trīs palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 68500030253002;
68500030253003; 68500030253004 un zemes vienības 0,76 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500030253.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

31.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,05 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6850 004 0261 “Saulespuķes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 24.janvārī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>
(pašvaldībā reģistrēts 25.01.2021. ar Nr.2.2.9.4/2021/258-S) ar lūgumu atsavināt apbūvētu
zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6850 004 0261 “Saulespuķes”, Cirmas
pagasts, Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas <Vārds, Uzvārds> piederošā būve, kas reģistrēta Cirmas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 100000605028, ar kadastra apzīmējumu 68500040261001
pēc adreses “Saulespuķes”, Cirmas pagasts, 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.martā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,05 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6850 004 0261 “Saulespuķes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
5.panta pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot
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attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes vienību 0,05 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 6850 004 0261 “Saulespuķes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6850
004 0261 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.

32.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
68920020212, 1,4 ha platībā, kas atrodas Rundēnu 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.
15.01.2021. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts SIA “Škauni” reģistrācijas
Nr.40003634305 iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/154-S) ar lūgumu
atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892
002 0212, kas atrodas Rundēnu 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.martā pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 6892 002 0212, 1,4 ha platībā, kas
atrodas Rundēnu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību (starpagablu) ar kadastra apzīmējumu 6892 002
0212, 1,4 ha platībā, kas atrodas Rundēnu pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 002 0212
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
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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.

33.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68920040108,
1,4 ha platībā, kas atrodas Rundēnu 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.
Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 02.03.2021. <Vārds, Uzvārds> iesniegums
(pašvaldībā reģistrēts 03.03.2021. ar Nr.2.2.9.4/2021/733-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai
piederošo zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68920040108, kas atrodas
Rundēnu 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.martā pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68920040108, 1,4 ha platībā, kas atrodas Rundēnu
pagastā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68920040108, 1,4 ha
platībā, kas atrodas Rundēnu pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68920040108
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.

34.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68860070217,
1,3 ha platībā, kas atrodas Pildas 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.
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29.01.2021. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds, Uzvārds> iesniegums
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/334-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo
zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 007 0217, kas atrodas Pildas
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.martā pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 007 0217, 1,3 ha platībā, kas atrodas Pildas
pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6886 007 0217, 1,3 ha
platībā, kas atrodas Pildas pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 007 0217
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.

35.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68460100056,
1,0 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 nepieciešam a
atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
15.08.2021. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds, Uzvārds> (pašvaldībā
reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/796-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību
1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0056, 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.martā pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0056, 1,0 ha platībā, kas atrodas Briģu
pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
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balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0056, 1,0 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 010 0056
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.
36.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68460100052,
0,65 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.
15.08.2021. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds, Uzvārds> (pašvaldībā
reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/796-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību
0,65 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0052, 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.martā pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0052, 0,65 ha platībā, kas atrodas Briģu
pagastā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komiteja, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.marta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0052, 0,65
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
010 0052 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.
.
37.§
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Par dzīvojamās platības piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir saņēmusi un izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods>, iesniegumu (pašvaldībā saņemts 17.03.2021. un reģistrēts ar Nr.2.2.1.2/2021/934-S)
par dzīvojamās plātības piešķiršanu kā speciālistam - SIA “Ludzas medicīnas centrs” ārstei –
narkoloģei.
Iesniegumam tika pievienoti šādi dokumenti:
1) Darba devēja SIA “Ludzas medicīnas centrs” 01.07.2020. Darba līguma Nr.12
kopija;
2) Darba Devēja SIA “Ludzas medicīnas centrs” iesniegums “Par dienesta dzīvokli”
ar lūgumu nodrošināt speciālista dzīvokļa jautājumu, izīrējot pašvaldības dzīvokli.
Likuma "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā", 211.panta pirmā punkta
2.apkšpunkts nosaka, ka speciālistam, kas veic valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu
saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu
nodrošinājums. Ludzas novada pašvaldības 25.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 3 "Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 91. nodaļā noteikta kārtība dzīvokļu izīrēšana
speciālistam, 91.2. punktā noteikts, ka pašvaldībai piederošu vai valdījumā esošu dzīvojamo
telpu, kurai Ludzas novada dome ir noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas
statusu, pašvaldība ar domes lēmumu ir tiesīga izīrēt šādiem speciālistiem: veselības,
izglītības, būvniecības (arhitektam, būvinženieram) jomā nodarbinātām kvalificētam
speciālistam un 91.2. punkts nosaka, ja pašvaldība nav speciālista darba devējs, tā slēdz
sadarbības līgumu ar speciālista darba devēju, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, dzīvojamo platību - labiekārtotu 2
istabu dzīvokli Nr.2, Raiņa ielā 32, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, dzīvokļa kopējā platība
54,5 kv.m., dzīvojamā platība 32,0 kvm..
2. <Vārds, Uzvārds> viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā dienas noslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu ar Ludzas novada pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu
atbildību „Ludzas apsaimniekotājs” par dzīvojamās telpas Nr.2, Raiņa ielā 32, Ludzā, Ludzas
novadā, īri.
3. Noslēgt sadarbības līgumu ar SIA “Ludzas medicīnas centrs” reģistrācijas numurs
40003258973.
4. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz 3 (trīs) gadiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

38.§
Par nekustamā īpašuma – “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts,
Ludzas novads, trešās izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 29.oktobrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads otrās izsoles
rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols
Nr.15, 19.§).
2021.gada 10.martā tika rīkota nekustamā īpašuma, “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras
pagasts, Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās viens pretendents, fiziska persona <Vārds,
Uzvārds>, <personas kods>. Pretendente nosolīja augstāko cenu EUR 819,01 (astoņi simti
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deviņpadsmit euro 01 cents) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras 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”.
<Vārds, Uzvārds> ir samaksājusi visu pirkuma maksu EUR 819,01 (astoņi simti
deviņpadsmit euro 01 cents).
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 10.marta organizētās izsoles
rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68600010167, kas sastāv no būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 68600010167001 (dzīvojamā ēka); 68600010167002 un zemes vienības 0,074
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010167, 2021.gada 10.marta izsoles rezultātus.
Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 819,01 (astoņi simti deviņpadsmit euro 01 cents). 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.

39.§
Par Ludzas novada domes 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: K.Nikolajeva
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 2021.gada 11.marta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr.1-132/2496 “Par Ludzas
novada pašvaldības domes saistošiem noteikumiem Nr.26 “Grozījums Ludzas novada
pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 “Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi””, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt precizējumu Ludzas novada domes 2019.gada 29.novembra saistošajos
noteikumos Nr.26 “Grozījums Ludzas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.9 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” un izteikt saistošo
noteikumu 1.punktā norādīto 10.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“10.2. Par izvairīšanos noslēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt piecdesmit
naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit līdz trīssimt naudas soda
vienībām.”

54
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai nosūtīt precizētos Ludzas novada
domes
2019.gada 29.novembra saistošos noteikumus Nr.26 “Grozījums Ludzas
novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 “Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi”” elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās a ttīstības
ministrijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

Sēdi slēdz plkst. 14.45.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 25.martā.

E.Mekšs

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

I.Vonda

1. pielikums
2021.gada 25.marta Ludzas novada
domes sēdes protokola Nr.5, 15.§

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

Adrese

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimnie
-košana
EUR

Apgaismojums
EUR

Brīvs
no - līdz

0.40
0.40

01.07.2019.
10.10.2019.
14.10.2019.
03.02.2020.
03.02.2020.
01.08.2020.
14.08.2020.10.02.2021.
01.09.2020.
03.09.2020.
06.10.2020.
14.10.2020.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tirgus iela 34 dz.6
Tālavijas iela 27 dz.1
Stacijas iela 73 dz.3
Latgales ielā 143 dz.4
Tālavijas ielā 54 dz.2
Kr.Barona iela 44 dz.4
Latgales iela 238A dz.6

27.71
36.51
56.78
17.46
35.45
52.13
25.14

1
2
2
1
2
3
1

14.11
20.60
27.79
9.76
17.14
26.36
5.46

8.
9.
10.
11.

Stacijas iela 22 dz.1
Dagdas iela 4A dz.21
Blaumaņa iela 9 dz.18
Liepājas iela 24 dz.4

39.59
27.20
43.33
52.20

1
1
2
3

22.27
19.36
29.37
37.66

0.22

0.68
0.83
1.40

12.
13.
14.
15.
16.

Stacijas iela 66 dz.3
Raiņa iela 32 dz.2
Latgales iela 238A dz.9
Biržas iela 24 dz.4
Biržas ielā 14 dz.30

37.31
52.67
23.99
60.49
46.40
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2
2
1
3
2

17.
18.
19.
20.

Liepājas iela 22B dz.11
Liepājas iela 22B dz.13
Dagdas ielā 4A dz.19
Latgales ielā 30V dz.12
Kopā:

38.65
49.74
27.80
34.77

1
2
1
1

19.68
36.69
16.21
23.36
10.04

0.62
1.17
0.67

29.13
37.49
19.78
12.15
434.41

1.13
1.13
0.68
0.54
10.15

0.28

22.10.2020.
17.11.2020.
10.12.2020.
10.12.2020.
21.01.2021.10.02.2021.
15.01.2021.
22.01.2021.
25.01.2021.
16.02.2021.

apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumi 2021.gada februāris
Nr.
p.k.

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

Adrese

Raiņa iela 32 dz.2
Blaumaņa iela 9 dz.18
Liepājas iela 22b dz.13
Latgales iela 238A dz.6
Dagdas iela 4A dz.21
Latgales iela 238A dz.9
Liepājas iela 24 dz.4
Liepājas iela 22b dz.11
Biržas iela 14 dz.30
Dagdas iela 4A dz.19
Latgales iela 30V dz.12
Kopā:

Apkures
maksa
EUR

77.95
61.99
81.68
16.60
50.79
49.28
112.30
65.87
20.84
51.91
23.61
612.82

Ūdens
patēriņa
starpība
EUR

2.21

0.80

3.01

Brīvs
no-līdz

17.11.2020.
06.10.2020.
22.01.2021.
14.08.2020.-10.02.2021.
03.09.2020.
10.12.2020.
14.10.2020.
15.01.2021.
21.01.2021.-10.02.2021.
25.01.2021.
16.02.2021.

