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

LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2021.gada 29.aprīlī

Protokols Nr. 6

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. 14.10), Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja;
Sergejs Jakovļevs, pašvaldības izpilddirektors; Agris Pentjušs, datortīkla uzturēšanas
administrators
E.Mekšs atklāj sēdi, ierosina izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un izslēgt
34.jautājumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Morozi”, Istras
pagasts, Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana un atsavināšanas
procedūras pārtraukšanu”.
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, 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 35 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 4 jautājumiem:
1. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Morozi”, Istras pagasts,
Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu.
2. Par zvejas limita pašpatēriņa zvejai 2021.gadam iedalīšanu Dūnākļu ezerā.
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3. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu.
4. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, 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 36., 37., 38. un 39.punktu.
Darba kārtība:
1. Par mantojamās zemes platības precizēšanu.
2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060359 Fr.Kempa ielā 15,
Ludza, Ludzas novads sadalīšanu četrās atsevišķās zemes vienībās, adreses piešķiršanu un
nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
3. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
4. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai.
6. Par adreses maiņu zemes vienībai un būvei.
7. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2021.gadam iedalīšanu Nirzas ezerā.
8. Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas
limitu komerciālai zvejai 2021.gadam Nirzas ezerā.
9. Par zvejas limita pašpatēriņa zvejai 2021.gadam iedalīšanu Dūnākļu ezerā.
10. Par vides sakopšanas akciju “Tīrības dienas”.
11. Par Ludzas novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu.
12. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens
korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
13. Par debitoru parādu norakstīšanu.
14. Par nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 45, Ludzā nomas maksas atlaidi SIA
„NIKAL”.
15. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Liepājas
ielā 37, Ludzā, Ludzas novads.
16. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Rekašova ielā
27, Ludzā, Ludzas novads.
17. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājām Raiņa ielā 32,
Stroda ielā 40, Ludzā, Ludzas novads.
18. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Biržas ielā 1A,
Ludzā, Ludzas novads.
19. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
20. Par Ludzas novada neapbūvētas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu
6878 002 0063, Nirzas pagastā, Ludzas novadā nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
21. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,48 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68600010234, Baznīcas iela 6, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai.
22. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 17, “Pauguriņi”, Kivdolovā, Pureņu pagastā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai.
23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
24. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 500 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010010597, Dālijas iela 21, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
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25.
Par
nekustamā
īpašuma, apbūvētas zemes vienības 400 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010010311, Dainas iela 8A, Ludza, Ludzas novads, nodošanu
atsavināšanai.
26. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 004 0038,
1,4 ha platībā, kas atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
27. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.18, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas
novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ezerloki”, Istras pagasts, Ludzas
novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
29. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Otrie kalnāji”, Pureņu pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
30. Par nekustamā īpašuma – “Bērnudārzs”, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.26, Skolas ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.25, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
34. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Ludzas
novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 “Par pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai”” apstiprināšanu.
35. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
36. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Morozi”, Istras pagasts,
Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu.
37. Par zvejas limita pašpatēriņa zvejai 2021.gadam iedalīšanu Dūnākļu ezerā.
38. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu.
39. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
1.§
Par mantojamās zemes platības precizēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot mērniecības firmas SIA „AMETRS” izgatavoto Ludzas novada Cirmas
pagasta zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektus zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 68500020088, tika konstatēts, ka kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā
zemes vienības platība ir 2,05 ha, kas pārsniedz pieļaujamo platības nesaisti ar nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā teksta datos reģistrēto zemes platību – 2,6 ha,
kā arī zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500020089, tika konstatēts, ka kadastrālajā
uzmērīšanā noteiktā zemes vienības platība ir 6,30 ha, kas pārsniedz pieļaujamo platības
nesaisti ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā teksta datos reģistrēto
zemes platību – 5,0 ha.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devītā daļa nosaka, ka ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras
apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā
noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta devīto daļu, Ministru Kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1019
„Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188.punktu un Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 132.punktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
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domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, tiesiskā valdījumā esošai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500020088 Cirmas pag., Ludzas nov. platību 2,05 ha,
saskaņā ar izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektiem mērogā
1:2000.
2. Precizēt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, tiesiskā valdījumā esošai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500020089 Cirmas pag., Ludzas nov. platību 6,30 ha,
saskaņā ar izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektiem mērogā
1:2000.
2.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060359 Fr.Kempa ielā 15, Ludza,
Ludzas novads sadalīšanu četrās atsevišķās zemes vienībās, adreses piešķiršanu un
nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ar Ludzas novada domes 2019.gada 24.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.1, 7.§)
„Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
vienību atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
Ludzas novada pašvaldības vārda” pielikuma 195.punktu, tika nolemts, ka zemes vienība
5572 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010060359 Fr.Kempa ielā 15, Ludza, Ludzas
nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda.
Sakarā ar to, ka Ludzas novada pašvaldībā saņemts iesniegums uz atsavināšanu uz
daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060359 Fr.Kempa ielā 15, Ludza,
Ludzas nov., ir nepieciešams zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68010060359, kura
platība ir 5572 kv.m, sadalīt četrās atsevišķās zemes vienībās, sadalot pa platībām: 1331
kv.m, 614 kv.m, 985 kv.m un 2676 kv.m, piesaistot tās katru piebraucamam ceļam un
piešķirt adreses.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 11.punkts nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi
piešķir līdz būvprojekta saskaņošanai. Ja nepieciešams, adresi apbūvei paredzētai zemes
vienībai var piešķirt, jau veidojot jaunu zemes vienību.
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.punkts nosaka, ka Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ja: tiek
izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”
pirmās nodaļas pirmā panta 11.punkts b)apakšpunkts nosaka, ka zemes starpgabals —
publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par
pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura
konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam
teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai
(ceļam).
Ņemot vērā iepriekš minēto un atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestai
daļai, kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas
noteikumu 5.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
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„Adresācijas noteikumi” 11.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, likuma „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas pirmā panta 11.punkts b)apakšpunktu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Sadalīt Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošu zemes vienību 5572 kv.m platībā
ar kadastra apzīmējumu 68010060359 Fr.Kempa ielā 15, Ludza, Ludzas nov. divās
atsevišķās zemes vienībās:
1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060359 Fr.Kempa ielā 15,
Ludza, Ludzas nov. atdalītai zemes vienībai 1331 kv.m platībā (grafiskais pielikums Nr.1):
1.1. piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi: Fr.Kempa iela 7A, Ludza,
Ludzas nov.,
1.2. noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 – individuālo
dzīvojamo māju apbūve,
1.3.zemes vienība kā zemes starpgabals 1331 ha platībā (uzmērot platība var tikt
precizēta) Fr.Kempa iela 7A, Ludza, Ludzas nov., ierakstāma zemesgrāmatā uz Ludzas
novada pašvaldības vārda.
2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060359 Fr.Kempa ielā 15,
Ludza, Ludzas nov. atdalītai zemes vienībai 580 kv.m platībā (grafiskais pielikums Nr.2):
2.1. piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi: Fr.Kempa iela 9C, Ludza,
Ludzas nov.,
2.2. noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 – individuālo
dzīvojamo māju apbūve,
2.3. zemes vienība kā zemes starpgabals 580 ha platībā (uzmērot platība var tikt
precizēta) Fr.Kempa iela 9C, Ludza, Ludzas nov., Ludzas nov. ierakstāma zemesgrāmatā uz
Ludzas novada pašvaldības vārda.
3. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060359 Fr.Kempa ielā 15,
Ludza, Ludzas nov. atdalītai zemes vienībai 985 kv.m platībā (grafiskais pielikums Nr.3):
3.1. piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi: Fr.Kempa iela 11A, Ludza,
Ludzas nov.,
3.2. noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 – individuālo
dzīvojamo māju apbūve,
3.3. zemes vienība 985 ha platībā (uzmērot platība var tikt precizēta) Fr.Kempa iela
11A, Ludza, Ludzas nov., ierakstāma zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
4. Atlikušajai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060359 Fr.Kempa ielā 15,
Ludza, Ludzas nov. daļai 2676 kv.m platībā (grafiskais pielikums Nr.4):
4.1. atstāt spēkā esošo adresi : Fr.Kempa iela 15, Ludza, Ludzas nov.,
4.2. noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 – individuālo
dzīvojamo māju apbūve,
4.3. zemes vienība 2676 kv.m platībā (uzmērot platība var tikt precizēta) Fr.Kempa
iela 15, Ludza, Ludzas nov., ierakstāma zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
5. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Ludzas
novada Ludzas pilsētas kadastra kartē un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā un izveidot trīs jaunus nekustamos īpašumus.
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3.§
Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ar 2021.gada 25.marta lēmumu (protokols Nr.5, 32.§) nolēma
nodot atsavināšanai Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68920020212, Rundēnu pagastā, Ludzas novadā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais
īpašums ar kadastra numuru 6892 002 0046, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 68920020046, 68920020211 un 68920020212.
Līdz ar to, ir nepieciešamība no nekustama īpašuma ar kadastra numuru 6892 002
0046 atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68920020212 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 ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, 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 6892 002 0046, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads, Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68920020212.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68920020212 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Mežnoras”, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
3. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6892 002 0046, kas pēc
atdalīšanas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68920020046 un
68920020211, nosaukumu „Piekrastes”, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
2.
Ludzas novada dome ar 2021.gada 25.marta lēmumu (protokols Nr.5, 34.§) nolēma
nodot atsavināšanai Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68860070217, Pildas pagastā, Ludzas novadā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais
īpašums “Zīlītes” ar kadastra numuru 6886 007 0131, kas sastāv no zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 68860070131 un 68860070217.
Līdz ar to, ir nepieciešamība no nekustama īpašuma “Zīlītes” ar kadastra numuru 6886
007 0131 atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68860070217 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” ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
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Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Zīlītes” ar kadastra numuru 6886 007 0131, Pildas
pagasts, Ludzas novads, Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68860070217.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 68860070217 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Debespuses”, Pildas pagasts, Ludzas novads.
4.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6892 004 0076, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads nav piešķirts īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskajā
valdījumā esošam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6892 004 0076, kas sastāv
no zemes vienības 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68920040108, nosaukumu
„Ezerpļova”, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
2.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 010 0003, Briģu pagasts, Ludzas novads
nav piešķirts īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskajā
valdījumā esošam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 010 0003, kas sastāv
no zemes vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460100056, nosaukumu
„Vecsāti”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
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5.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja, 2021.gada 18.marta
vēstuli Nr.2-13-L/874, kas reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 19.martā ar
Nr.3.1.1.5/2021/966-S, par informācijas sniegšanu, tika konstatēts, ka 2021.gada 18.martā
tika labotas zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 68860070051, 68860070052,
68860070049, 68860070050 konfigurācijas, atbilstoši 1999.gada 19.jūlija zemes robežu
plānam, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68860070039, 68860070040,
68860070041, 68860070042 labotas konfigurācijas, atbilstoši 1999.gada 19.jūlija zemes
robežu plānam, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68860070044, 68860070045
labotas konfigurācijas, atbilstoši 1997.gada 17.aprīļa zemes robežu plānam, zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem 68860070217, 68860070131 labotas konfigurācijas, atbilstoši
1998.gada 1.septembra zemes robežu plānam. Datu labošanas rezultātā tika izveidota jauna
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68860070116 – 0.57 ha platībā. Augstāk minētā
zemes vienība atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astotajai daļai tika ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68860070116 nav noteikts zemes lietošanas
mērķis.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 20.2. punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Noteikt zemes vienībai 0,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860070116, Pildas
pagasts, Ludzas novads nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
6.§
Par adreses maiņu zemes vienībai un būvei
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 2021.gada
16.aprīļa iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 16.aprīlī ar
Nr.3.1.1.5/2021/1270-S, tika konstatēts, ka <Vārds, Uzvārds> mainīt sev piederošai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68780050330 un būvei ar kadastra apzīmējumu
68780050330001 adresi no “Laucinieks”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov. uz
“Dzirnavnieki”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2015.gada 8. decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 7.punktu, 9.punktu un ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
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Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68780050330 un būvei ar kadastra
apzīmējumu 68780050330001 adresi no „Laucinieks”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov.
(kods 105954920) uz „Dzirnavnieki”, Nirzas pag., Ludzas nov..
7.§
Par zvejas limita komerciālai zvejai 2021.gadam iedalīšanu Nirzas ezerā
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "MERKŪRIJS LA", vienotais reģistrācijas
numurs 46801005513, juridiskā adrese: Skolas iela 31, Ludza, Ludza, Ludzas novads, LV5701, 2020.gada 2. decembra iesniegumu (reģistrēts 03.12.2020. ar Nr. 3.1.1.8/2020/3326S) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Nirzas ezerā 2021.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Nirzas ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām
un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto
zvejas limitu.
SIA "MERKŪRIJS LA", savā 02.12.2020. iesniegumā norādīja maksimālo zvejas
limitu zivju tīklam 2070 (divi tūkstoši septiņdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības,
priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās
pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu
atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju
regulējošos noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt
pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais
nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
62.punktu, iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam
pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam.
Protokolā norāda ar zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto
zvejas limitu – zvejas rīku skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā
samaksas kārtību kārtējā nomas gadā.
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ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
87.punkts nosaka, ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo
noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas
rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts
nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai
nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par
gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā.
Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā
paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.punktu, 7.panta otro un
sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 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.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu atklāti
balsojot: PAR – 14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. SIA "MERKŪRIJS LA", vienotais reģistrācijas numurs 46801005513, juridiskā
adrese: Dzelzceļa iela 8-1, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751, Nirzas ezerā zvejas limitu
2021.gadam – zivju tīklam 2040 (divi tūkstoši četrdesmit) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar SIA
"MERKŪRIJS LA", vienotais reģistrācijas numurs 46801005513, juridiskā adrese:
Dzelzceļa iela 8-1, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līgumu 2021.gadam komerciālajai zvejai Nirzas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2021.gadā par zvejas tīklu
limitiem - EUR 1162,80 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit divi euro 80 centi). Nomas
maksas samaksu veikt līdz 2021.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē,
LV-4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>
<deklarētā dzīvesvieta>, 2020.gada 27.novembra iesniegumu (reģistrēts 27.11.2020. ar Nr.
3.1.1.8/2020/3266-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Nirzas ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 1.pielikumu Nirzas ezers ir publiskais 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.
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<Vārds, Uzvārds> savā 27.11.2020. iesniegumā norādīja zvejas rīku – 1-2 zivju
murdus, kā arī <Vārds, Uzvārds> pieder nekustamais īpašums pie ūdenstilpnes.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas
valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras
saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets
izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences)
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās
valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību, un 7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot
zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas
darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar
zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un
ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas
tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai
kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā,
ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma 1.pielikumā, šai
zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
62.punktu, iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam
pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam.
Protokolā norāda ar zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto
zvejas limitu – zvejas rīku skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā
samaksas kārtību kārtējā nomas gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu),
zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas
apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu
samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot
vērā
iepriekšminēto
un
pamatojoties
uz
likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma
7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2 daļu, Ministru kabineta 2009. gada
30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma
16.panta trešo daļu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
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Maslovskis, 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 Nirzas ezerā 2021.gadam.
2. Iedalīt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> pašpatēriņa zvejai Nirzas 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 Nirzas 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.
Domes deputāts Juris Atstupens sēdē piedalās no plkst. 14.10.
8.§
Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas limitu
komerciālai zvejai 2021.gadam Nirzas ezerā
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi IK “VICTORIA.K", reģistrācijas Nr.
42402019468, juridiskā adrese Kosmonautu iela 12/1 - 41, Rēzekne, LV-4604, 2020.gada 8.
decembra iesniegumu (reģistrēts 08.12.2020. ar Nr. 3.1.1.8/2020/3388-S) par rūpnieciskās
zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Nirzas ezerā 2021.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Nirzas ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām
un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto
zvejas limitu.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību IK “VICTORIA.K" savā 08.12.2020. iesniegumā
norādīja lūgumu piešķirt zvejas tīklu limitu 200 (divi simti) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības,
priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās
pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu
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atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis
zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām
iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām
piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
62.punktu, iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam
pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam.
Protokolā norāda ar zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto
zvejas limitu – zvejas rīku skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā
samaksas kārtību kārtējā nomas gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu),
zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas
apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu
samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi konstatēts, ka IK “VICTORIA.K" nav veikusi
samaksu par piešķirto zvejas limitu 2020.gadam. Izejot no augstākminētā nav iespējas
apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.punktu, 7.panta otro un
sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1.,
7.8.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā IK “VICTORIA.K", reģistrācijas Nr. 42402019468,
juridiskā adrese Kosmonautu iela 12/1 - 41, Rēzekne, LV-4604, rūpnieciskās zvejas tiesības
Nirzas ezerā zvejai 2021.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu IK “VICTORIA.K", reģistrācijas Nr. 42402019468, uz
juridisko adresi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē,
LV-4601.
9.§
Par zvejas limita pašpatēriņa zvejai 2021.gadam iedalīšanu Dūnākļu ezerā
Ziņo: E.Mekšs
‘
1.
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Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>
<deklarētā dzīvesvieta>, 2021.gada 19. marta iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā
reģistrēts 19.03.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/969-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 19.03.2021. 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.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu),
zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas
apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu
samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un
sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32.,
53., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
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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.
10.§
Par vides sakopšanas akciju „Tīrības dienas”
Ziņo: E.Mekšs
Pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļi izmantojami tikai tādu
pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, ar izglītību
un audzināšanu vides aizsardzības jomā, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu un aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu
izpēti, novērtēšanu, atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un
sanāciju, vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanu,
radioaktīvo atkritumu pārvaldību, arī kā kompensāciju atkritumu poligona ietekmes zonā
dzīvojošiem iedzīvotājiem.
Savācot atkritumus, tiek veidota pievilcīgāka un drošāka vide novada iedzīvotājiem.
Teritorijas kļūst pieejamas un vieglāk apsaimniekojamas, tiek samazināts vides
piesārņojums.
Lai veidotu pievilcīgāku un drošāku vidi sev apkārt un samazinātu ietekmi uz
apkārtējo vidi, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt vides sakopšanas akcijas „Tīrības dienas” laiku – 04.05.2021.05.06.2021..
2. Piešķirt EUR 12 000 (divpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) atkritumu izvešanai,
kuri tiks savākti Ludzas novadā vides sakopšanas akcijā „Tīrības dienas” maija mēnesī.
Finansējuma avots: Dabas resursu nodokļa līdzekļi.
3. Atkritumu savākšanas grafiku Ludzas novada teritorijas sakopšanai (1.pielikums)
publicēt pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv un Ludzas novada pašvaldības sociālajos
tīklos.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram S. Jakovļevam.

11.§
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Par Ludzas novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības 2020.gada pārskatu:
1. Ludzas novada pašvaldības bilanci uz 2020.gada 31.decembri ar aktīviem
EUR 57 641 727, pašu kapitālu EUR 37 587 409, uzkrājumiem EUR 334 865 un saistībām
EUR 19 719 453 saskaņā ar 1.pielikumu.
2. 2020.gada budžeta izpildes rezultātu EUR 632 110 apmērā saskaņā ar
2.pielikumu un 3.pielikumu.
12.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens
korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2021.gada 16.aprīlī sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/72 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens korekcijas un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/1271-S) ar lūgumu
segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2021.gada marta mēnesī aprēķināto
summu EUR 993,04 apmērā t.sk. EUR 11,64 par apgaismošanu, EUR 431,36 par neizīrēto
dzīvokļu apsaimniekošanu EUR 483,60 par apkuri, EUR 0,86 karstā ūdens korekcijas un
EUR 5,58 ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā
dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25.punktu un izvērtējot Ludzas
novada domes rīcībā dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, 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, karstā ūdens korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par
2021.gada marta mēnesi EUR 993,04 (deviņi simti deviņdesmit trīs euro 04 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu
apgaismošanas un apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens korekcijas un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu par 2021.gada marta mēnesi EUR 993,04 (deviņi simti
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deviņdesmit trīs euro 04 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.
13.§
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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, 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 1284,25
apmērā, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem
EUR 1284,25 saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
14.§
Par nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 45, Ludzā nomas maksas atlaidi SIA „NIKAL”
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 8.aprīlī SIA „NIKAL” reģistrācijas numurs 42402006904 iesniedza
Ludzas novada pašvaldībā iesniegumu (reģistrēts ar Nr.3.1.1.6/2021/1181-S) ar lūgumu
piešķirt nomas maksas un apkures atlaidi, sakarā ar to mācības skolā notiek attālināti un
ēdināšanas pakalpojumi netiek sniegti Ludzas Mūzikas pamatskolā pēc adreses Stacijas ielā
45, Ludzā no 01.04.2021. līdz 31.08.2021. ieskaitot skolēnu vasaras brīvlaiku.
Ludzas novada pašvaldība un SIA “NIKAL” 2021.gada 31.martā tika noslēgts
09.11.2015. Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.P-446/2015 pārjaunojuma līgums par
pašvaldībai piederošām nedzīvojamām telpām (ar kopējo 62,4 m2 platībā) nomu, kuras
atrodas pēc adreses Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads. Telpu nomas maksa tika
noteikta – EUR 0,58 par 1 m2, neieskaitot PVN mēnesī.
Saistībā ar COVID-19 izplatību ierobežojumi mācību procesa norise klātienē pastāv,
nodrošinot mācības attālināti, izvērtējot esošo situāciju, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens,
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Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt SIA „NIKAL” reģistrācijas Nr. 42402006904 telpu nomas maksas atlaidi
80% apmērā un apkures izdevumu atlaidi 100% apmērā par nedzīvojamām telpām Stacijas
ielā 45, Ludzā no 01.04.2021. līdz 31.08.2021..
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot papildus
vienošanos līgumam par nedzīvojamās telpas nomas maksu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
15.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
Liepājas ielā 37, Ludzā, Ludzas novads
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 13.aprīļa Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Liepājas
ielā 37, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ.
13.04.2021. ar Nr.3.1.1.8.1/2021/1211-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās
mājas Ludzā, Liepājas ielā 37, gājēju celiņa atjaunošanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums
tiek piešķirts mājas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma
renovācijai vai atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai konstatēja, ka
pieteikumā sniegtā dokumentācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam
pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19
18.punktā noteiktie dokumenti.
2021.gada 15.aprīļa komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi gājēju celiņa atjaunošanai
Liepājas ielā 37, Ludzā par kopējo summu EUR 8667,16 (bez PVN) un saskaņā ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1.punktu komisija
iesaka piešķirt līdzfinansējumu 80%, tas ir EUR 6933,73( bez PVN).
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pieteikumam
pievienotos dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada
25.augusta Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 16.1.punktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; saskaņā ar
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Edgars Mekšs), Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 37, Ludzā gājēju celiņa atjaunošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % EUR 6933,73 (bez PVN) (seši tūkstoši
deviņi simti trīsdesmit trīs euro 73 centu) apmērā.
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2.
Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
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
S.Jakovļevam.
16.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
Rekašova ielā 27, Ludzā, Ludzas novads
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 13.aprīlī Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Rekašova
ielā 27, Ludzā pārvaldnieka SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. ar
Nr.3.1.1.8/2021/1217-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā,
Rekašova ielā 27, jumta konstrukciju atjaunošanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 17.3.punktu, pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu mājas renovācijai, ja mājas vai tās daļas tehniskais stāvoklis normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai ja ir jālikvidē
terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas – 50% apmērā bet ne
vairāk kā EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai konstatēja, ka
pieteikumā sniegtā dokumentācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam
pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19
18.punktā noteiktie dokumenti.
2021.gada 15.aprīļa komisijas sēdē izskatīja jumta konstrukciju atjaunošanai darbu
tāmi Rekašova ielā 27, Ludzā par kopējo summu EUR 12726,45 (bez PVN) un saskaņā ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 17.3.punktu komisija
iesaka piešķirt līdzfinansējumu EUR 6000,00.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam
pievienotos dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada
25.augusta Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 19.2.punktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Rekašova ielā 27, Ludzā jumta konstrukciju
atjaunošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro
00 centu) apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
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
S.Jakovļevam.
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17.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājām
Raiņa ielā 32, Stroda ielā 40, Ludzā, Ludzas novads
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 13.jūlijā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamo māju Raiņa ielā 32,
Stroda ielā 40 Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas
numurs 42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumus (pašvaldībā
reģistrēts 13.04.2021. ar Nr.3.1.1.8/2021/1214-S un Nr.3.1.1.8/2021/1215-S; ar lūgumu
piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamo māju Raiņa ielā 32, Stroda ielā 40, Ludzā piebraucamā
ceļa renovācijai un kā arī pirmā stāva griestu siltināšanai Raiņa iela 32, Ludza, Ludzas
novads.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek
piešķirts mājas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma
renovācijai vai atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00,
bet 11.3.punkts, kas nosaka, ārējo sienu un jumtu siltināšana, koplietošanas telpu, ārdurvju,
logu bloku nomaiņa, norobežojošo konstrukciju (pagraba un bēniņu vai mājas pēdējā stāva
griestu) pārseguma siltināšana, karstā ūdens un apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas
ierīkošana vai atjaunošana, pašvaldība piešķir līdzfinansējumu 15.2.2. apakšpunktā noteiktā
apjomā, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība ir ² līdz 3000 m² ne vairāk kā EUR 10 000.
Komisijas sēdē izskatīja SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, iesniegtās darbu
tāmes:
- Stroda iela 40, Ludzā piebraucamā ceļa atjaunošanai kopējā darbu tāme
EUR 10377,71 (bez PVN) apmērā,
- Raiņa iela 32, Ludzā piebraucamā ceļa atjaunošanai kopējā darbu tāme
EUR 7818,28 (bez PVN) apmērā,
- Raiņa iela 32, Ludzā kāpņu telpas pirmā stāva griestu siltināšana darbiem kopējā
tāme EUR 1762,09 (bez PVN) apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam
pievienotos dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011. gada
25.augusta Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 16.1. un 11.3. punktiem, un ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Stroda ielā 40, Ludzā, piebraucamā ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % apmērā no darbu tāmes t.i. EUR 8302,17
(astoņi tūkstoši trīs simti divi euro 17 centi) apmērā.
2. Piešķirt dzīvojamās mājas Raiņa ielā 32, Ludzā, piebraucamā ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % apmērā no darbu tāmes t.i. EUR 6254,62
(seši tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro 62 centi) apmērā.
3. Piešķirt dzīvojamās mājas Raiņa ielā 32, Ludzā, kāpņu telpas pirmā stāva griestu
siltināšanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 50 % apmērā no darbu tāmes t.i.
EUR 881,05 (astoņi simti astoņdesmit viens euro un 05 centu) apmērā.

21
4.
Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
5. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
18.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
Biržas ielā 1A, Ludzā, Ludzas novads
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 13.aprīļa Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Biržas ielā
1A, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ.
13.04.2021.ar Nr.3.1.1.8.1/2021/1212-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās
mājas Ludzā, Biržas ielā 1A, auto transporta stāvvietas ierīkošanai un piebraucamā ceļa
renovācijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums
tiek piešķirts mājas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma
renovācijai vai atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00,
bet 16.2. punkts nosaka, ka līdzfinansējums automašīnu stāvlaukumu ierīkošanai vai
renovācijai tiek piešķirts – 50% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai konstatēja, ka
pieteikumā sniegtā dokumentācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam
pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19
18.punktā noteiktie dokumenti.
2021.gada 15.aprīļa komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi auto transporta stāvvietas
ierīkošanai Biržas ielā 1A, Ludzā par kopējo summu EUR 9195,01 (bez PVN) un saskaņā
ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.2.punktu
komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu 50%, tas ir EUR 4597,51 apmērā un izskatot
piebraucamā ceļu tāmes un celiņu labiekārtošanas darbu tāmes Biržas ielā 1A, Ludzā par
kopējo summu EUR 16188,60 ( bez PVN), saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada
domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1.punktu piešķirt līdzfinansējumu 80% no kopējās
tāmes tas ir EUR 12950,88 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pieteikumam
pievienotos dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada
25.augusta Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 16.1 un 16.2.punktiem, un ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Biržas ielā 1A, Ludzā automašīnu stāvlaukuma
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 4597,51 (četri tūkstoši pieci simti
deviņdesmit septiņi euro un 51 centu) apmērā.
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2. Piešķirt dzīvojamās mājas Biržas ielā 1A, Ludzā piebraucamā ceļa un celiņu
labiekārtošanas darbiem Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % EUR 12950,88
(divpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 88 centu) apmērā.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
19.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs

______________

Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (papildināts ar 8.punktu),
sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
1.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 03.03.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 12.03.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/861-S) ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Pureņu ielā 3a, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 006 0150,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas –
1335,22 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
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 <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Pureņu ielā
3a, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 23.03.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/38-N, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
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Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, 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
apmērā Iraīdai Vlasenkovai piederošajam nekustamajam īpašumam Pureņu ielā 3a, 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 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>, 26.03.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 26.03.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1071-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> nekustamā īpašuma
Miera ielā 12, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0143,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 868,37
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
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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 <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas
Miera ielā 12, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 29.03.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/40-N, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, 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 434,19 EUR
apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Miera ielā 12, 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> 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.
3.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 29.03.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 29.03.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1082-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Lielā Ezerkrasta ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801
005 0013, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās
plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 664,35 EUR un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai - 1184,72 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> 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 <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Lielā
Ezerkrasta ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 29.03.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/41-N, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, 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 592,36 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 332,18 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Lielā Ezerkrasta 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> 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> 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.
4.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 23.03.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 24.03.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1034-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Paegles ielā 11-1, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 003
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0170,
pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto
darbu izmaksas – 1124,57 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.
<Vārds, Uzvārds> ir persona ar 2. (otrās) grupas invaliditāti (iesniegt invaliditātes
apliecības Nr.1464099 kopija, invaliditātes apliecības derīguma termiņš līdz 10.12.2021.).
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 <Vārds, Uzvārds> 100% apmērā dzīvojamās mājas
Paegles ielā 11-1, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 26.03.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/39-N, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, 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 1124,57 EUR
apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Paegles ielā 11-1, 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 kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
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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.
5.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 08.04.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 08.04.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1174-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Tālavijas ielā 89 , Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002
0184, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto
darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 591,05 EUR un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 1137,24 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
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 Nadeždai Stepanovai 50% apmērā dzīvojamās mājas Tālavijas
ielā 89, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 12.04.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/44-N, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, 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 568,62 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 295,53 EUR apmērā Nadeždai Stepanovai
piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 89, 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 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.
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.
6.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 13.04.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 13.04.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1221-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Krāslavas šķērsielā 15a, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801
007 0019, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas – 1010,04 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);
- 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 <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Krāslavas
šķērsielā 15a, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 16.04.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/49-N, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes
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atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, 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 505,02 EUR
apmērā <Vārds, Uzvārds> nekustamajam īpašumam Krāslavas šķērsielā 15a, 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
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>, 17.03.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 17.03.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/939-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Tālavijas ielā 128V, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002
0025, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas –
1232,76 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
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
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10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde
izvērtēja
Ludzas
novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas
Tālavijas ielā 128V, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 15.04.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/45-N, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, 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
apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 128V,
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 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.

8.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 11.03.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā reģistrēts 11.03.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/852-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> nekustamā īpašuma Latgales
ielā 206a, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 006 0072, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 465,27 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 1262,80 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;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
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4. punktu, līdzfinansējums tiek
piešķirts gadskārtējā budžetā
paredzēto līdzekļu apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un
būvniecības izmaksu segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes
un inženiertīkla pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā ēkas Latgales ielā 206a, Ludzā,
Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 27.04.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/55-N), atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, 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 232,64 EUR apmērā Milānai Bulei piederošajam
nekustamajam īpašumam Latgales ielā 206a, 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
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība
ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S. Jakovļevam.
-

20.§
Par Ludzas novada neapbūvētas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6878
002 0063, Nirzas pagastā, Ludzas novadā nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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2021.gada 25.februārī Ludzas novada domes sēdē pieņemts lēmums (prot. Nr.4,
40.§) „Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 002 0063 daļas nomas
tiesību izsoli”.
2021.gada 30.martā Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas
un nomas tiesību izsoles komisija rīkoja Ludzas novada neapbūvētas zemes vienības daļas ar
kadastra apzīmējumu 6878 002 0063, Nirzas pagastā, Ludzas novadā nomas tiesību izsoli,
kurā piedalījās viens pretendents: SIA “NIRZAS SĒTA”, reģistrācijas Nr. 40103919201,
juridiskā adrese: Dzirciema iela 121, Rīga, LV-1055, kuru pārstāvēja tās valdes loceklis
Anatolijs Stajde, un neapbūvētas zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 6878 002
0063, Nirzas pagastā, Ludzas novadā ieguva par tās sākotnējo maksu – 268,45 EUR (divi
simti sešdesmit astoņi euro un četrdesmit pieci centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā
un ieguva tiesības nomāt Ludzas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Ludzas novada
neapbūvētas zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 6878 002 0063, Nirzas pagastā,
Ludzas novadā.
Saskaņā ar 2021.gada 25.februāra Neapbūvētas zemes vienības daļas ar kadastra
apzīmējumu 6878 002 0063, Nirzas pagastā, Ludzas novadā nomas tiesību izsoles
noteikumu 5.9.punktu, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, solīšana
nenotiek un Objektu iegūst vienīgais izsoles dalībnieks par tādu nomas maksas apmēru, ko
veido sākotnējās nomas maksas apmērs.
SIA “NIRZAS SĒTA” ieguva tiesības nomāt Ludzas novada pašvaldības
nekustamo īpašumu Ludzas novada neapbūvētas zemes vienības daļu ar kadastra
apzīmējumu 6878 002 0063, Nirzas pagastā, Ludzas novadā, ar nomas maksu 268,45 EUR
(divi simti sešdesmit astoņi euro un četrdesmit pieci centi) bez pievienotās vērtības nodokļa
gadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. pantu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmo daļu, 6.1 pantu, Ministru
kabineta 2018.gada 20.
februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas iznomāšanas noteikumi”, Ludzas novada
pašvaldības 2021.gada 25.februāra Neapbūvētas zemes vienības daļas ar kadastra
apzīmējumu 6878 002 0063, Nirzas pagastā, Ludzas novadā nomas tiesību izsoles
noteikumu 5.9.punktu un Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un
nomas tiesību izsoles komisijas 2021.gada 30.martā organizētās izsoles rezultātiem, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ludzas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma Ludzas novada neapbūvētas zemes vienības daļas ar
kadastra apzīmējumu 6878 002 0063, Nirzas pagastā, Ludzas novadā nomas tiesību izsoles
rezultātus. Par izsoles uzvarētāju atzīt SIA “NIRZAS SĒTA”, reģistrācijas Nr.
40103919201, juridiskā adrese: Dzirciema iela 121, Rīga, LV-1055, kura nomas maksa par
nekustamo īpašumu – neapbūvētas zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 6878 002
0063, Nirzas pagastā, Ludzas novadā ir 268,45 EUR (bez PVN) gadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā
īpašuma nomas līgumu uz 12 (divpadsmit) gadiem.
3. Administratīvajai nodaļai 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma spēkā stāšanās
publicēt izsoles rezultātus Ludzas novada pašvaldības portālā www.ludza.lv.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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21.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,48 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68600010234, Baznīcas iela 6, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 12.aprīlī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/1201-S) ar lūgumu pārdot apbūvētu
zemes vienību 0,48 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010234, Baznīcas iela 6,
Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas <Vārds, Uzvārds> piederošās būves, kas reģistrēta Istras
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 100000548233, ar kadastra apzīmējumiem
68600010234001; 68600010234002 un 68600010234003 Baznīcas iela 6, Vecslabada, Istras
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 19.aprīlī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,48 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68600010234, Baznīcas iela 6, Vecslabada, Istras 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 finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, 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 0,48 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68600010234, Baznīcas iela 6, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas
novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860
001 0234 reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
22.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 17, “Pauguriņi”, Kivdolovā, Pureņu pagastā,
Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 19.aprīlī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts Tatjanas Isačenokas
iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 2.2.9.4/2021/1289-S) ar lūgumu atsavināt
pašvaldībai piederošo vienistabu dzīvokli nr.17, “Pauguriņi”, Kivdolova, Pureņu pagasts,
Ludzas novads.
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Publiskas
personas
mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.
panta pirmā daļā paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt, ja tā nav nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai.
Ludzas novada pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr. 17, “Pauguriņi”, Kivdolovā,
Pureņu pagastā, Ludzas novadā, neder dzīvošanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2020.gada 13.novembra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr. 17,
“Pauguriņi”, Kivdolovā, Pureņu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot
vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr. 17, “Pauguriņi”, Kivdolovā, Pureņu pagastā, Ludzas novadā,
atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 17, “Pauguriņi”, Kivdolovā,
Pureņu pagastā, Ludzas novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam “Pauguriņi”-17, Kivdolovā,
Pureņu pagastā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

23.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Parku ielā 50, 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 8.aprīlī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.15, Parku
ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā īrnieka, <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 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
19.aprīļa lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā
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nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.15, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.15, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Parku ielā 50 – 15, 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.
24.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 500 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010010597, Dālijas iela 21, Ludza, 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.
13.04.2021. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds, Uzvārds> 12.04.2021.
iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/1208-S) ar lūgumu atsavināt
pašvaldībai piederošo zemes vienību 500 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010597,
Dālijas iela 21, Ludza, Ludzas novads.
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 19.aprīlī pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības 500 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010597, Dālijas iela
21, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, 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 68010010597, 500 m2
platībā, Dālijas iela 21, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68010010597 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
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
25.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 400 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010311, Dainas iela 8A, Ludza, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 20.aprīlī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>
iesniegumu (pašvadībā reģistrēts ar Nr. 2.2.9.4/2021/1302-S) ar lūgumu pārdot apbūvētu
zemes gabalu 400 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010311 Dainas iela 8A, Ludza,
Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas <Vārds, Uzvārds> piederošā būve (ar kadastra apzīmējumu
68010010311001), kas reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000591357.
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 21.aprīlī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 400 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010010311, pēc adreses Dainas iela 8A, 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, un ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, 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 gabalu 400 m2 platība
ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0311 Dainas iela 8A, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības Inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68010010311 reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
26.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 004 0038,
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1,4 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.
19.03.2021. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds, Uzvārds> 19.03.2021.
iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/964-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai
piederošo zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 004 0038, 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 19.aprīlī pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 004 0038, 1,4 ha platībā, kas
atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, 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 004 0038, 1,4 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
004 0038 reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
27.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.18, Blaumaņa iela 9, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 26.novembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.18, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols
Nr.19, 12.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.18, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 353 - 18.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
nosacīto cenu EUR 4803,79 (četri tūkstoši astoņi simti trīs euro un 79 centu) apmērā.
2021.gada 19.aprīlī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.18, Blaumaņa iela 9, Ludza,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
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15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.18, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, ar
kadastra numuru 68019002567, kas sastāv no divistabu labiekārtota dzīvokļa 44,1 m2
platībā, kopīpašuma domājamās daļas 4333/263545 no būves ar kadastra apzīmējumu
68010060078001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010060078, pirmās izsoles
sākumcenu - EUR 4803,79 (četri tūkstoši astoņi simti trīs euro un 79 centu) apmērā un
izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
28.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ezerloki”, Istras pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 25.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68600060104, 3,0 ha platībā, kas atrodas
Istras pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10, 23.§).
Nekustamais īpašums – “Ezerloki”, Istras pagasts, Ludzas novads ir reģistrēts Istras
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000610178 ar kadastra numuru 68600060151,
kas sastāv no zemes vienības 2,73 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600060104 uz
Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 5896,37 (pieci tūkstoši astoņi simti
deviņdesmit seši euro un 37 centu).
2021.gada 19.aprīlī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ezerloki”, Istras pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, zemes vienības “Ezerloki”, Istras pagasts, Ludzas
novads ar kadastra numuru 68600060151, kas sastāv no zemes vienības 2,73 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68600060104 izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu,
pirmās izsoles sākumcenu - EUR 5896,37 (pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši euro
un 37 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
29.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Otrie kalnāji”, Pureņu pagasts, Ludzas
novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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2021.gada 28.janvārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68680040146, 0,4769 ha platībā, “Otrie
kalnāji”, Pureņu pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.2, 32.§).
Nekustamais īpašums – “Otrie kalnāji”, Pureņu pagasts, Ludzas novads ir reģistrēts
Pureņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000602325 ar kadastra numuru
68880040354, kas sastāv no zemes vienības 0,4769 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68880040146 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 2025,57 (divi tūkstoši divdesmit pieci euro un
57 centu).
2021.gada 19.aprīlī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ezerloki”, Istras pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, zemes vienības “Otrie kalnāji”, Pureņu pagasts,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68880040354, kas sastāv no zemes vienības 0,4769 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040146 izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 2025,57 (divi tūkstoši divdesmit pieci euro
un 57 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
30.§
Par nekustamā īpašuma – “Bērnudārzs”, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 25.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu Par nekustamā īpašuma,
“Bērnudārzs”, Cirmas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.5,
30.§).
Nekustamais īpašums – “Bērnudārzs”, Cirmas pagasts, Ludzas novads ir reģistrēts
Cirmas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000214306 ar kadastra numuru
68500030253, kas sastāv no zemes vienības 0,76 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030253, nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 68500030253001 un trim
palīgēkām
ar
kadastra
apzīmējumiem
68500030253002;
68500030253003;
68500030253004 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 7105,50 (septiņi tūkstoši viens simts pieci euro
un 50 centu).
2021.gada 19.aprīlī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – “Bērnudārzs”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns,
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Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, zemes vienības “Bērnudārzs”, Cirmas pagasts,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68500030253, kas sastāv no zemes vienības 0,76 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030253, nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu
68500030253001 un trim palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 68500030253002;
68500030253003; 68500030253004 izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu,
pirmās izsoles sākumcenu - EUR 7105,50 (septiņi tūkstoši viens simts pieci euro un 50
centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
31.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 27.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.21, Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.13,
11.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.21, Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 607 - 21.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 11235,00 (vienpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci euro un 00
centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 19.aprīļa lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.21 Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.21, Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002553, kas sastāv no dzīvokļa 67,4 m2 platībā, kopīpašuma 6440/183050
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010040155001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010040155 pārdošanas cenu EUR 11235,00 (vienpadsmit tūkstoši divi simti
trīsdesmit pieci euro un 00 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds> <personas kods> par summu – EUR
11235,00 (vienpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci 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 27.augusta
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.13, 11.§) 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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32.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.26, Skolas ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 27.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.26, Skolas ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.13,
10.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.26, Skolas ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 398 – A26.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 8019,59 (astoņi tūkstoši deviņpadsmit euro un 59 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 19.aprīļa lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.26 Skolas ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.26, Skolas ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002552, kas sastāv no dzīvokļa 54,7 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
5593/390274 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060075001 un domājamās daļas
5593/596652 no zemes ar kadastra apzīmējumu 68010060075 pārdošanas cenu
EUR 8019,59 (astoņi tūkstoši deviņpadsmit euro un 59 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds> <personas kods> dzīvokli Nr.26 Skolas ielā
38, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 8019,59 (astoņi tūkstoši deviņpadsmit euro
un 59 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru)
mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot
vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2020.gada 27.augusta
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.26, Skolas ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.13, 10.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
33.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.25, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 27.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.25, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.13,
12.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
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1) Dzīvokļa īpašums Nr.25, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 352 – 25.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 9531,33 (deviņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro un 33 centu)
apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 19.aprīļa lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.25 Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.25, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002554, kas sastāv no dzīvokļa 55,3 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
536/22251 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060050001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010050050 pārdošanas cenu EUR 9531,33 (deviņi tūkstoši pieci simti
trīsdesmit viens euro un 33 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> dzīvokli Nr.25 Raiņa ielā
34, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 9531,33 (deviņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit
viens euro un 33 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.25, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.13, 12.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
34.§
Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Ludzas novada
domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 Grozījumi
Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
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2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas
saistošos
noteikumus Nr.7 “Grozījumi Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos
noteikumos Nr. 9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu Nr.7 ”Grozījumi Ludzas novada domes
2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai”” publicēšanu oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Ludzas novada
pašvaldības mājas lapā.
2.3.
izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada domes ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu
izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
35.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2021.gada 19.aprīļa sēdes lēmumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Par pašaizliedzīgu darbu, profesionalitāti un nozīmīgu ieguldījumu mākslas, un
kultūras dzīves veicināšanā Ludzas novada, Latgales un Starptautiskā mērogā, audzēkņu
radošā potenciāla attīstību apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un naudas
balvu EUR 400,00 (četri simti eiro) J.Soikāna Ludzas mākslas skolas kolektīvu.

36.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Morozi”, Istras pagasts,
Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu
un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2021.gada 25.februārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā
īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Morozi”, Istras pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 31.§).
2021.gada 13.aprīlī tika rīkota nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals)
“Morozi”, Istras pagasts, Ludzas novads pirmā izsole. Izsolei nepieteicās neviens
pretendents, līdz ar to izsole ir atzīta par nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. punkts
nosaka, ka var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā
īpašuma atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Komisija, izvērtējot situāciju, iesaka rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli un samazināt
izsoles sākumcenu EUR 8764,40 par 20%.
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu,
atklāti
balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2021.gada 13.aprīļa nekustamā īpašuma, “Morozi”, Istras pagasts,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68600010298, kas sastāv no zemes vienības
(starpgabals) 1,63 ha platībā (t.sk. mežaudze 1,63 ha) ar kadastra apzīmējumu 6860 001
0630, pirmās izsoles protokolu Nr.1 un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma – “Morozi”, Istras pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68600010298, kas sastāv no zemes vienības (starpgabals) 1,63 ha platībā
(t.sk.mežaudze 1,63 ha) ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0630, otrās izsoles sākumcenu
EUR 7011,52 (septiņi tūkstoši vienpadsmit euro un 52 centu) apmērā un izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
37.§
Par zvejas limita pašpatēriņa zvejai 2021.gadam iedalīšanu Dūnākļu ezerā
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi IK “Normunds Brokāns”, reģ.
Nr. 42402019006, juridiskā adrese: Rāznas iela 26, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov.,
LV-4622, 2021.gada 21.aprīļa iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 22.04.2021.
ar Nr. 3.1.1.8/2021/1332-S) par rūpnieciskās zvejas tiesību piešķiršanu un zvejas limitu
iedalīšanai Augšsniedziņu ezerā (Apaļais Sniedziņa ezers) 2021.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Augšsniedziņu ezers (Apaļais Sniedziņa
ezers),ir ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām
un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto
zvejas limitu.
IK “Normunds Brokāns” savā 22.04.2021. iesniegumā norādīja zvejas rīku – zivji
tīkli 75 (septiņdesmit piecu) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku

45
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu),
zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas
apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu
samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un
sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32.,
53., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot nomā IK “Normunds Brokāns”, reģ. Nr. 42402019006, juridiskā adrese:
Rāznas iela 26, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622, rūpnieciskās zvejas
tiesības zvejai Augšsniedziņu ezerā (Apaļais Sniedziņa ezers) ar zvejas limitu 2021.gadam
–zivju tīklam 75 (septiņdesmit pieci) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S. Jakovļevu noslēgt ar IK
“Normunds Brokāns”, reģ. Nr. 42402019006, juridiskā adrese: Rāznas iela 26, Kaunata,
Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
2021.gadam komerciālajai zvejai Augšsniedziņu ezerā (Apaļais Sniedziņa ezers).
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2021.gadā par zvejas tīklu
limitiem - EUR 42,75 (četrdesmit divi EUR 75 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz
2021.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē,
LV-4601.
38.§
Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome ir izskatījusi IK “Normunds Brokāns”, reģ.
Nr. 42402019006, juridiskā adrese: Rāznas iela 26, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov.,
LV-4622,
2021.gada 21.aprīļa iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts
22.04.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/1332-S) par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai
zvejniecībā Augšsniedziņu ezerā (Apaļais Sniedziņa ezers) izsniegšanu.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Augšsniedziņu ezers (Apaļais Sniedziņa ezers)
ir ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij.
Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas
valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras
saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets

46
izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences)
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās
valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai
zvejniecībā (turpmāk – atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz
zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai
tirdzniecībai vai apstrādei, izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe
(turpmāk – pašvaldība), – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā
minētajos ūdeņos (iekšējos ūdeņos).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai,
pretendents iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu
saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus.
Savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā
pašvaldība mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas
pieņem lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci),
norādot tajā konkrētos ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā
atbilstoši šo noteikumu 1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem
gadiem, izņemot šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs 14,23 euro.
Noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms
atļaujas (licences) saņemšanas un noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts nodevu par
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos
ūdeņos ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro
daļu, 08.09.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21.,
23.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izsniegt IK “Normunds Brokāns”, reģ. Nr. 42402019006, juridiskā adrese:
Rāznas iela 26, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622, speciālo atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā Augšsniedziņu ezerā (Apaļais Sniedziņa ezers).
2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu
no 2021.gada 29.aprīļa līdz 2025.gada 28.aprīlim.
3. Noteikt IK “Normunds Brokāns”, reģ. Nr. 42402019006, juridiskā adrese:
Rāznas iela 26, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622, samaksāt valsts nodevu
par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Augšsniedziņu ezerā (Apaļais Sniedziņa
ezers) 14,23 (četrpadsmit euro un 23 centi) euro apmērā Ludzas novada pašvaldības budžetā
pirms šīs atļaujas (licences) saņemšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē,
LV-4601.
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39.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Cīņas klubs Ludza” iesniegumu,
kas pašvaldībā saņemts 21.04.2021. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/1330-S, ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Mūsu treniņš karantīnas laikā”
organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Pasākums notiks Ludzas pilsētas stadionā Vārpa, Sporta
ielā 21 š.g. 30.aprīlī. Finansējums paredzēts: balvām 50 EUR, tējas pauzei – 50 EUR,
inventāram 50 EUR. Pasākumā piedalīsies 10 dalībnieki. Uz pasākumu plānots sagatavot un
demonstrēt video par džudo, sagatavot tematiskus uzdevumus par Sambo un Judo vēsturi
u.c. aktivitātes.
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, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Cīņas klubs Ludza” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR
apmērā pasākuma “Mūsu treniņš karantīnas laikā” organizēšanai.
2. Biedrībai “Cīņas klubs Ludza” 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.

Sēdi slēdz plkst. 14.36.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 29.aprīlī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 29.aprīlī.

I.Vonda
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