LATVIJAS REPUBLIKA

L U D Z A S N O VA D A PA Š VA L D B A

Reģistr cijas Nr.90000017453, Rai a iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
T lrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

LUDZAS NOVADA DOMES
S DES PROTOKOLS
Ludz

2012.gada 25.oktobr

Protokols Nr. 28

S des norises vieta: Ludzas Novadp tniecības muzejs (J.Ku eva iela 2, Ludza, Ludzas novads)
S de sasaukta plkst. 10.00
S di atkl j plkst. 10.00
S di vada – novada domes priekšs d t ja Al na Gendele
Protokol – administratīv s noda as pašvaldības sekret re In ra Vonda
S d piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Juris Atstupens (s d piedal s no plkst. 10.05), Voldem rs
Dibaņins, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Tatjana Loseviča, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Ksenija Miklaševiča (s d piedal s no plkst. 10.13), Olga Petrova,
Anatolijs Stjade
S d nepiedal s: Valent na Lukina – Rīg ; Lolita Greit ne - aiz emta pamatdarb , Jevgeņijs
Lukašenoks – piedal s san ksm
S d kl tesošas personas: Anatolijs Trizna, zemes lietu speci lists; Vilhelms Kušners, zemes
ierīcības inženieris; Ilona Cibuļska, juridisk s noda as vadīt ja; Sergejs Jakovļevs, pašvaldības
izpilddirektors; Vija Laiz ne, nodok u ekonomiste; Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību
speci liste; Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; Aina Poik ne, nekustam īpašuma
ekonomiste; Fridijs Bokišs, pašvaldības izpilddirektora vietnieks; Mil na Bule, Ludzas
Novadp tniecības muzeja direktore
Bez tam s d
Mikijanska

piedal s: Sergejs Timofejevs, laikraksta „Ludzas Zeme” žurn lists, Ilga

S des vadīt ja A.Gendele pied v balsot par domes s des darba k rtību.
Atklāti balsojot: „par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, domes s des darba k rtība apstiprin ta.
S des vadīt ja A.Gendele pied v balsot par domes s des papildus darba k rtību. S des
papildus darba k rtīb ir 10 jaut jumi.
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Domes s des papildus darba k rt ba:
1. Par dzīvok a Nr.2, Liep jas iel 8, Ludza nodošanu atsavin šanai.
2. Par dzīvok a Nr.2, Liep jas iel 10, Ludza nodošanu atsavin šanai.
3. Par dzīvok a Nr.4, Stacijas iel 93, Ludza, Ludzas novads atsavin šanu un p rdošanas
cenas apstiprin šanu.
4. Ludzas novada Cirmas pagasta p rvaldes vadīt ja iecelšana amat .
5. Ludzas novada Pure u pagasta p rvaldes vadīt ja iecelšana amat .
6. Par nodok u atbalsta pas kuma piem rošanu nekustam īpašuma nodoklim.
7. Par nodok u atbalsta pas kuma piem rošanu nekustam īpašuma nodoklim.
8. Par nedzīvojam s telpas iznom šanu I.K. „Harons”.
9. Par adrešu pieš iršanu dzīvok u telpu grup m Ludzas novad .
10. Inform cija par dzīvok u jaut jumu risin šanu Ludzas novad .
Atklāti balsojot: „par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, domes s des papildus darba k rtība apstiprin ta.
Darba k rt ba:
1. Par adreses pieš iršanu zemes vienībai un k m.
2. Par īpašuma nosaukuma pieš iršanu.
3. Par adrešu dz šanu Ludzas novad .
4. Par zemes nomas tiesību pieš iršanu un nomas līguma nosl gšanu.
5. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai.
6. Par zemes īpašuma Latgales iel 121A, Ludz , Ludzas novads noš irt s da as
pieš iršanu nom .
7. Par uzm rīt s zemes platības, zemes lietošanas m r a un apgrūtin jumu
apstiprin šanu.
8. Par zemes nomas tiesību pieš iršanu un nomas līguma nosl gšanu.
9. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nosaukuma pieš iršanu.
10. Par jauna nosaukuma pieš iršanu nekustamam īpašumam.
11. Par adreses pieš iršanu zemes vienībai un kai.
12. Par Ludzas novada domes 22.06.2011. l muma „Par pašvaldības autotransporta
izmantošanas maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.10, 21.§) atcelšanu.
13. Par neizīr to dzīvok u apsaimniekošanas maksas un zudumiem iekš jos tīklos
apmaksu.
14. Par pašvaldības līdzfinans juma pieš iršanu daudzdzīvok u m jai Skolas iel 18,
Ludz , Ludzas novads.
15. Par dzīvojamo m ju p rvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvok u īpašnieku pilnvarotajai
personai.
16. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.26 „Par grozījumiem Ludzas
novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Ludzas novada pašvaldības
nolikums” apstiprin šanu.
17. Par satiksmes ierobežošanu Ludzas novada pašvaldības autoce os un iel s.
18. Par š irošanas akciju „Skol ni š iro”.
19. Par Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam pilnveidot s redakcijas
un Vides p rskata pilnveidot s redakcijas publisko apspriešanu.
20. Par O.Petrovas atbrīvošanu no Ludzas novada Cirmas pagasta p rvaldes vadīt jas
amata.
21. Par O.Petrovas atbrīvošanu no Ludzas novada Pure u pagasta p rvaldes vadīt jas
amata.

3
22. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 8.jūlija l mum „Ludzas novada
domes past vīgo komiteju locek u iev l šana”.
23. Par izmai m Ludzas novada pašvaldības Administratīv s komisijas sast v .
24. Par Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatiz cijas komisijas sast va
apstiprin šanu.
25. Par izmai m Ludzas novada iepirkumu komisijas sast v .
26. Par Ludzas novada domes priekšs d t jas atva in jumu.
27. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
28. Par dzīvok a Nr.2, Liep jas iel 8, Ludza nodošanu atsavin šanai.
29. Par dzīvok a Nr.2, Liep jas iel 10, Ludza nodošanu atsavin šanai.
30. Par dzīvok a Nr.4, Stacijas iel 93, Ludza, Ludzas novads atsavin šanu un p rdošanas
cenas apstiprin šanu.
31. Ludzas novada Cirmas pagasta p rvaldes vadīt ja iecelšana amat .
32. Ludzas novada Pure u pagasta p rvaldes vadīt ja iecelšana amat .
33. Par nodok u atbalsta pas kuma piem rošanu nekustam īpašuma nodoklim.
34. Par nodok u atbalsta pas kuma piem rošanu nekustam īpašuma nodoklim.
35. Par nedzīvojam s telpas iznom šanu I.K. „Harons”.
36. Par adrešu pieš iršanu dzīvok u telpu grup m Ludzas novad .
37. Inform cija par dzīvok u jaut jumu risin šanu Ludzas novad .
1.§
Par adreses piešķiršanu zemes vien bai un k m
V.Kušners
Izskatot AS „Sadales tīkls” Austrumu reģions, juridisk adrese Klus iel 2, Daugavpilī,
20.09.2012. iesniegumu, reģ. 27.09.2012. ar Nr.3-7.1/949, par īpašuma nosaukuma pieš iršanu
nekust mam īpašumam ar kadastra numuru 6888 004 0331, kurš sast v no zemes vienības ar
kadastra apzīm jumu 6888 004 0331 un transformatoru apakšstacijas TP-8102, „TP-8102”,
Pure u pagasts, Ludzas novads. Pamatojoties uz Ludzas novada teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10
balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns,
E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Pieš irt Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas , reģistr cijas numurs 90000086008,
piekrītošai zemes vienībai ar kadastra apzīn jumu 6888 004 0331 un AS „LATVENERGO”,
reģistr cijas numurs 40003032949, piederošai transformatoru apakšstacijas kai adesi „TP8102”, Železnieki, Pure u pagasts, Ludzas novads.
2.§
Par pašuma nosaukuma piešķiršanu
V.Kušners
1.
Izskatot Svetlanas Tarasovas, dzīvo Rai a iel 85 dz.34, Jūrmal , 27.09.2012.
iesniegumu, reģ. 01.10.2012. ar Nr.3-7.2/1864, par īpašuma nosaukuma pieš iršanu zemes
vienībai ar kadastra apzīm jumu 6850 002 0181 „Dzimt s ta”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, finanšu past vīg s
komitejas un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra
kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
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Pieš irt Svetlanas Tarasovas, personas kods XXX, nekust mam īpašumam, kurš sast v
no zemes vienības ar kadastra apzīn jumu 6850 002 0181, īpašuma nosaukumu „Dzimtā sēta”,
Cirmas pagasts, Ludzas novads.
2.
Izskatot AS „Sadales tīkls” Austrumu reģions, juridisk adrese Klus iel 2, Daugavpilī,
20.09.2012. iesniegumu, reģ.27.09.2012. ar Nr.3-7.1/949, par īpašuma nosaukuma pieš iršanu
nekust mam īpašumam ar kadastra numuru 6888 004 0331, kurš sast v no zemes vienības ar
kadastra apzīm jumu 6888 004 0331 un transformatoru apakšstacijas TP-8102, „TP-8102”,
Pure u pagasts, Ludzas novads. Pamatojoties uz Ludzas novada teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10
balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns,
E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Pieš irt Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas , reģistr cijas numurs 90000086008,
nekust mam īpašumam, kurš sast v no zemes vienības ar kadastra apzīn jumu 6888 004 0331,
īpašuma nosaukumu „TP-8102”, Pure u pagasts, Ludzas novads.
3.§
Par adrešu dz šanu Ludzas novad
V.Kušners
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adres cijas sist mas noteikumi” un Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas, finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis
(V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Dz st adresi iršu iela 62, Ludz , Ludzas novads.
2. Dz st adresi „Loici i”, Pustjaki, ukšu pagasts, Ludzas novads.
3. Dz st adresi „Lapegles”, Vitkupova, Pure u pagasts, Ludzas novads.
4.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
V.Kušners
1.
Izskatot Skaidrītes Greidānes, dzīvo „Ezerkrasts, Zap ni, Pure u pagasts, Ludzas
novads, 08.10.2012. iesniegumu, reģ. 08.10.2012. ar Nr.3-11.2/1912, par zemes gabala 1,04 ha
platīb ar kadastra apzīm jumu 6888 002 0129 Pure u pagasts, Ludzas novads pieš iršanu
nom .
Zemes gabals 1,04 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6888 002 0129 Pure u pagasts,
Ludzas novads ir ieskaitīts rezerves zemes fond .
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administratīv procesa likums”
15.panta 12.da a nosaka, ka iest de vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jaut jumu, pamatojoties uz
to, ka šis jaut jums nav noregul ts ar likumu vai citu r jo normatīvo aktu (iest žu un tiesu
juridisk s obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piem rot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piem rošanas meh nismu, ka tas nav pilnīgs vaiu nav izdoti
citi normatīvie akti, kas tuv k regul tu attiecīg s tiesību normas piem rošanu. Tas neattiecas
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tikai uz gadījumu, kad nav izveidota iest de vai nedarbojas iest de, kurai šī tiesību norma ir
j piem ro vai cit d veid j piedal s t s piem rošan .
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprī a noteikumi Nr.214 „Par
Zemes p rvaldības likuma koncepciju” 1.da as 1.3.punkts paredz par rezerves zemju p rvaldību
(koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka p rvaldību nodrošina pašvaldības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administratīvais
procesa likums” 15.panta 12.da u, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprī a
noteikumi Nr.214 „Par Zemes p rvaldības likuma koncepciju” 1.da as 1.3.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes
nomu” 3.da as 18.3.punktu un Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas,
finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins,
A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Pieš irt Skaidrītei Greidānei, personas kods XXX, nom zemes gabalu 1,04 ha
platīb ar kadastra apzīm jumu 6888 002 0129 Pure u pagasts, Ludzas novads no 2012.gada
1.novembra līdz 2014.gada 31.oktobrim bez apbūves tiesīb m.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar Skaidrīti Greidāni, personas kods XXX, uz zemes
gabalu 1,04 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6888 002 0129 Pure u pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala da as kadastr l s v rtības.
4. Iznom t jam ir tiesības vienpus ji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz r jiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai noda ai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
2.
Izskatot Līgas Locovas, dzīvo Liep jas iel 20A dz.12, Ludz , Ludzas novads,
16.10.2012. iesniegumu, reģ. 16.10.2012. ar Nr.3-11.2/1997, par zemes gabala 424 kv.m platīb
ar kadastra apzīm jumu 6801 001 0294 D rzi u iel 2, Ludz , Ludzas novads pieš iršanu nom
d rza m ji as uztur šanai, pamatojoties uz 2012.gada 20.septembra pirkuma līgumu.
Ar Ludzas novada domes s des 2009.gada 5.novemra l mumu (protokols Nr.14.1.§)
21.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības Marijai Kova kovai uz zemes gabalu 400 kv.m platīb
ar kadastra apzīm jumu 6801 001 0294 D rzi u iel 2, Ludz , Ludzas novads.
Ludzas novada pašvaldība 2009.gada 6.novembrī nosl dza zemesgabala nomas līgumu
Nr.42 ar Mariju Kova kovu par zemes gabalu 400 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 001
0294 D rzi u iel 2, Ludz , Ludzas novads.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta sest da a nosaka, ka zemes reformas laik pašvaldīb m
piekrīt un uz attiecīg s pašvaldības v rda zemesgr mat ierakst ma pils tas zeme, uz kuru
izbeidzas zemes lietošanas tiesības saska ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 26. panta pirmo da u.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 10.august zemes gabalu 424 kv.m platīb ar
kadastra apzīm jumu 6801 001 0294 D rzi u iel 2, Ludz , Ludzas novads iereģistr ja Ludzas
novada Ludzas pils tas zemesgr matu nodalījum ar folijas Nr.100000508830.
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.da as 18.3.punktu un Ludzas novada teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10
balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns,
E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
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1. Lauzt 2009.gada 6.novembra zemesgabala nomas līgumu Nr.42 ar Mariju Kovaļkovu
uz zemes gabalu 400 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 001 0294 D rzi u iel 2, Ludz ,
Ludzas novads ar 2012.gada 25.septembri.
2. Pieš irt Līgai Locovai, personas kods XXX, nom zemes gabalu 424 kv.m platīb ar
kadastra apzīm jumu 6801 001 0294 D rzi u iel 2, Ludz , Ludzas novads ar 2012.gada
26.septembri.
3. Nosl gt zemes nomas līgumu ar Līgu Locovu, personas kods XXX, par zemes 424
kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 001 0294 D rzi u iel 2, Ludz , Ludzas novads uz 10
gadiem.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s v rtības.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai noda ai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
3.
Izskatot Vijas Matisānes, dzīvo Jelgavas iel 29, Ludz , Ludzas novads, 22.10.2012.
iesniegumu, reģ. 22.10.2012. ar Nr.3-11.2/2045, par zemes gabala 1799 kv.m platīb ar kadastra
apzīm jumu 6801 006 0320 Jelgavas iel 29, Ludz , Ludzas novads pieš iršanu nom
dzīvojam s m jas un saimniecības ku uztur šanai, pamatojoties uz 2012.gada 16.oktobra
mantojuma apliecību Nr.3381.
Ar Ludzas novada domes s des 2009.gada 18.marta l mumu (protokols Nr.4.2.§)
5.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības Ignatam Dalibo uz zemes gabalu 1248 kv.m platīb ar
kadastra apzīm jumu 6801 006 0320 Jelgavas iel 29, Ludz , Ludzas novads.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta sest da a nosaka, ka zemes reformas laik pašvaldīb m
piekrīt un uz attiecīg s pašvaldības v rda zemesgr mat ierakst ma pils tas zeme, uz kuru
izbeidzas zemes lietošanas tiesības saska ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 26. panta pirmo da u.
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.da as 18.3.punktu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins,
A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Pieš irt Vijai Matisānei, personas kods XXX, nom zemes gabalu 1799 kv.m platīb
(preciz ts p c kadastra kartes) ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0320 Jelgavas iel 29, Ludz ,
Ludzas novads ar 2008.gada 2.septembri.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar Viju Matisāni, personas kods XXX, par zemes 1799
kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0320 Jelgavas iel 29, Ludz , Ludzas novads uz
10 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s v rtības.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai noda ai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
5.§
Par zemes vien bu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai
V.Kušners
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumu Nr.996
„K rtība, k d nosaka valstij un pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fond ieskaitīt zemes vienība ir valstij vai
pašvaldībai piederoš vai piekrītoš zeme un t nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju
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īstenošanai, pašvaldības dome var pie emt l mumu par zemes piederību vai piekritību
pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij.
Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto l mumu vai attiecīg s ministrijas
sniegto inform ciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualiz kadastra inform cijas
sist mas datus. Šis nosacījums ir sp k , līdz tiek pie emts un st jas sp k likums par rezerves
zemes fonda izmantošanu.
Zemes vienība 1330 kv.m platīb ar kadastra apozīm jumu 6801 008 0096 Latgales iel
236A, Ludz , Ludzas novads saska sp k esošiem Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma
grozījumiem, kas apstiprin ts ar Ludzas novada domes s des 2011.gada 27.janv ra l mumu
(protokols Nr.1.49.§) rekre cijas nozīmes objekta teritorija, kas saska ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu ir nepieciešama pašvaldības autonom s funkcijas
pildīšanai un t s uztur šanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ce u laukumu būvniecība, rekonstru šana un uztur šana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredz to teritoriju apgaismošana; parku, skv ru un za o zonu ierīkošana un
uztur šana; atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kaps tu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uztur šana).
Zemes vienība 420 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 008 0092 Maskavas
apvedce š 2D, Ludz , Ludzas novads atbilst k strarpgabals, jo platība ir maz ka par minim lo
apbūves laukumu, kas noteikts sp k esoš Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma grozījumos, kas
apstiprin ts ar Ludzas novada domes s des 2011.gada 27.janv ra l mumu (protokols Nr.1.49.§).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi Nr.996
„K rtība, k d nosaka valstij un pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k
izv rt jama zemes reformas pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un piekrītošo
zemi” 4.4.punkts nosaka, ka zemes reformas pabeigšanai nododama un turpm k izmantojama
neapbūv ta lauku apvidu zeme, kura: nav zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību
mantas atsavin šanas likum noteiktajam un par kuru pašvaldības dome (padome) nav pie musi
l mumu, ka t ir starpgabals, un t s platība ir vismaz 0,2 ha. Ja zemes vienības platība ir maz ka
par 0,2 ha, Valsts zemes dienests Nekustam īpašuma valsts kadastra inform cijas sist m
(turpm k – kadastra inform cijas sist ma) nor da, ka šī zemes vienība ir starpgabals.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s da as 6.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja t ir starpgabals.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta ceturt da a nosaka, ka uz pašvaldības v rda
zemesgr mat s var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzek iem ir
izbūv tas ielas, ja t s ir pašvaldības valdījum .
Latvijas Republikas likum „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s da as 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja viet j s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūv ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra
noteikumiem Nr.996 „K rtība, k d nosaka valstij un pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpm k izmantojama zemes reformas pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo
un piekrītošo zemi” 4.4.punktu un 13.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”
15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat ” 3.panta ceturt da u, 41.panta otr s da as 5.punktu
un 41.panta otr s da as 6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adres cijas sist mas noteikumi” 9.1.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekust m
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īpašuma lietošanas m r u klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m r u noteikšanas un
mai as k rtība”, Latvijas Republikas likuma „Zemes ierīcības likums” p rejas noteikumu
4.punktu un Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, finanšu past vīg s
komitejas un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra
kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atzīt, ka zemes vienība 1330 kv.m platīb (vair k vai maz k cik būs zemi dab
uzm rot) ar kadastra apzīm jumu 6801 008 0096 (īpašuma kadastra numurs 6801 008 0099)
Latgales iel 236A, Ludz , Ludzas novads ir piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai
2. Atzīt, ka zemes vienība k starpgabals 420 kv.m platīb (vair k vai maz k cik būs
zemi dab uzm rot) ar kadastra apzīm jumu 6801 008 0092 (īpašuma kadastra numurs 6801 008
0100) Maskavas apvedce š 2D, Ludz , Ludzas novads ir piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai
3. Zemes vienība 5600 kv.m platīb (vair k vai maz k cik būs zemi dab uzm rot) ar
kadastra apzīm jumu 6801 008 0098 (īpašuma kadastra numurs 6801 008 0101) ar īpašuma
nosaukumu Latgales iela , Ludza, Ludzas novads un zemes lietošanas m r i ar kodu 1101 (zeme
dzelzce a infrastruktūras zemes nodalījuma josl un ce u zemes nodalījuma josl ) uz kuras ir
izbūv ta kompleksa inženierbūve „Latgales iela”, kas atrodas Ludzas novada pašvaldības
pamstlīdzek u bilanc un valdījum .
4. Zemes vienība 3168 kv.m platīb (vair k vai maz k cik būs zemi dab uzm rot) ar
kadastra apzīm jumu 6801 007 0191 (īpašuma kadastra numurs 6801 007 0192) ar īpašuma
nosaukumu Krāslavas iela, Ludza, Ludzas novads un zemes lietošanas m r i ar kodu 1101
(zeme dzelzce a infrastruktūras zemes nodalījuma josl un ce u zemes nodalījuma josl ) uz kuras
ir izbūv ta kompleksa inženierbūve „Krāslavas iela”, kas atrodas Ludzas novada pašvaldības
pamstlīdzek u bilanc un valdījum .
6.§
Par zemes pašuma Latgales iel 121A, Ludz , Ludzas novads nošķirt s daļas
piešķiršanu nom
V.Kušners
Izskatot SIA „ILMI”, juridisk adrese Atbrīvošanas aleja 151A dz.5, R zekn ,
17.10.2012. iesniegumu, reģ. 17.10.2012. ar Nr.3-11.2/2004, par zemes gabala noš irt s da as
platīb 56 kv.m ar kadastra apzīm jumu 6801 004 0350 Latgales iel 121A, Ludz , Ludzas
novads pieš iršanu nom kioska kas uztur šanai un nomas līguma nosl gšanu. Pamatojoties uz
Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, finanšu past vīg s komitejas un
soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s
s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Pieš irt SIA „ILMI”, reģistr cijas numurs 42402007312, zemes gabala noš irto da u
platīb 56 kv.m ar kadastra apzīm jumu 6801 004 0350 Latgales iel 121A, Ludz , Ludzas
novads nom kioska kas uztur šanai.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar SIA „ILMI”, reģistr cijas numurs 42402007312, uz
zemes gabala noš irto da u platīb 56 kv.m ar kadastra apzīm jumu 6801 004 0350 Latgales iel
121A, Ludz , Ludzas novads, nosakot līguma termi u no 2012.gada 1.novembra uz 10.gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 5,0 % gad no zemes kadastr l s v rtības un pievienot s v rtības
nodoklis.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskai noda ai sagatavot nekust m īpašuma
nomas līgumu.
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5. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
7. §
Par uzm r t s plat bas, zemes lietošanas m rķa un apgrūtin jumu apstiprin šanu
A.Trizna
1.
Izskatot m rniecības firmas SIA „Kvintesence”, reģ. Nr.42403023757, izgatavoto Ludzas
novada Rund nu pagasta zemes robežu pl na projektu zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu
6892 005 0133, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustam īpašuma lietošanas m r u klasifik cija un nekustam īpašuma
lietošanas m r u noteikšanas un mai as k rtība” 17.punktu, Latvijas Republikas Ministru
Kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 „Zemes kadastr l s uzm rīšanas
noteikumi”, un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins,
A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Jevdokijai Ščurevičai, personas kods XXX, mantojam s zemes vienības ar
kadastra apzīm jumu 6892 005 0133 „Saul te”, Škorlupova, Rund nu pagasts, Ludzas novads
platību 5,41 ha, saska ar izgatavoto zemes vienības robežu pl nu m rog 1:5000.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0133 „Saul te”, Škorlupova,
Rund nu pagasts, Ludzas novads zemes izmantošanas m r i 0101 - zeme, uz kuras galven
saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba.
3. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0133 „Saul te”,
Škorlupova, Rund nu pagasts, Ludzas novads apgrūtin jumus:
3.1. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts viet jiem un pašvaldību autoce iem –
0,64 ha;
3.2. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju rpus pils t m
un ciemiem, k arī pils tu lauku teritorij s ar nomin lo spriegumu līdz 20 kilovoltiem-0,44 ha;
3.3. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija-0,36 ha;
3.4. 160801 - aizsargjoslas teritorija ap kaps tu – 3,61 ha;
3.5. 161203 – pierobeža – 5,41 ha.
2.
Izskatot m rniecības firmas SIA „Kvintesence”, reģ. Nr.42403023757, izgatavoto
Ludzas novada Rund nu pagasta zemes robežu pl na projektu zemes vienībai ar kadastra
apzīm jumu 6892 001 0026, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustam īpašuma lietošanas m r u klasifik cija un nekustam
īpašuma lietošanas m r u noteikšanas un mai as k rtība” 17.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 „Zemes kadastr l s
uzm rīšanas noteikumi”, un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas,
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis
(V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldībai, reģ.Nr. 90000017453, piekrītošai zemes
vienībai platību 13,85 ha ar kadastra apzīm jumu 6892 001 0026 „Debespuses”, Pentjuši,
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Rund nu pagasts, Ludzas novads, saska ar izgatavoto zemes vienības robežu pl nu m rog
1:5000.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6892 001 0026 „Debespuses”,
Pentjuši, Rund nu pagasts, Ludzas novads zemes izmantošanas m r i 0101 - zeme, uz kuras
galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba.
3. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6892 001 0026 „Debespuses”,
Pentjuši, Rund nu pagasts, Ludzas novads apgrūtin jumus:
3.1. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju rpus pils t m
un ciemiem, k arī pils tu lauku teritorij s ar nomin lo spriegumu līdz 20 kilovoltiem-0,53 ha;
3.2. 11020103 – 10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos –
5,07 ha;
3.3. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves da a (68920010026003) –
0,0065 ha;
3.4. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves da a (68920010026002) –
0,0061 ha;
3.5. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves da a (68920010026004) –
0,0018 ha;
3.6. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves da a (68920010026001) –
0,0079 ha;
3.7. 161203 – pierobeža – 13,85 ha;
3.8. 14010202 – valsts nozīmes arheoloģisk pieminek a aizsargjoslas teritorija–13,85 ha.
3.
Izskatot m rniecības firmas SIA „Kvintesence”, reģ. Nr.42403023757, izgatavoto Ludzas
novada Istras pagasta zemes robežu pl na projektu zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6860
001 0287, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustam īpašuma lietošanas m r u klasifik cija un nekustam īpašuma
lietošanas m r u noteikšanas un mai as k rtība” 17.punktu, Latvijas Republikas Ministru
Kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 „Zemes kadastr l s uzm rīšanas
noteikumi”, un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins,
A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Lilijai Horuženko, personas kods XXX, līdzv rtīgas mantojam s zemes
vienības ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0287, Istras pagasts, Ludzas novads platību 0,51 ha,
saska ar izgatavoto zemes vienības robežu pl nu m rog 1:2000.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0287, Istras pagasts, Ludzas
novads zemes izmantošanas m r i 0101 - zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir
lauksaimniec ba.
3. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0287, Istras pagasts,
Ludzas novads apgrūtin jumus:
3.1. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts 2.š iras un pašvaldību autoce iem – 0,15
ha;
3.2. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju rpus pils t m
un ciemiem, k arī pils tu lauku teritorij s ar nomin lo spriegumu līdz 20 kilovoltiem-0,03 ha;
3.3. 161203 – pierobeža – 0,51 ha;
3.4. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija-0,02 ha.
4.
Izskatot m rniecības firmas SIA „Kvintesence”, reģ. Nr.42403023757, izgatavoto Ludzas
novada Istras pagasta zemes robežu pl na projektu zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6860
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001 0449, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustam īpašuma lietošanas m r u klasifik cija un nekustam īpašuma
lietošanas m r u noteikšanas un mai as k rtība” 17.punktu, Latvijas Republikas Ministru
Kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 „Zemes kadastr l s uzm rīšanas
noteikumi”, un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins,
A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Lilijai Horuženko, personas kods XXX, līdzv rtīgas mantojam s zemes
vienības ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0449, Istras pagasts, Ludzas novads platību 0,78 ha,
saska ar izgatavoto zemes vienības robežu pl nu m rog 1:2000.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0449, Istras pagasts, Ludzas
novads zemes izmantošanas m r i 0101 - zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir
lauksaimniec ba.
3. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0449, Istras pagasts,
Ludzas novads apgrūtin jumus:
3.1. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts 2.š iras un pašvaldību autoce iem – 0,17
ha;
3.2. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju rpus pils t m
un ciemiem, k arī pils tu lauku teritorij s ar nomin lo spriegumu līdz 20 kilovoltiem-0,05 ha;
3.3. 161203 – pierobeža – 0,78 ha;
3.4. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija-0,02 ha.
8. §
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
A.Trizna
Izskatot Ainas Kuzminas, dzīvo K rsavas iela 50, Rīg , 19.09.2012. iesniegumu, reģ.
19.09.2012. ar Nr.3-11.2/1797, par zemes nomas līguma nosl gšanu, tika konstat ts, ka Ludzas
rajona Istras pagasta padome ar 29.06.2007.g. l mumu (protokols Nr.6.,1.§,1.125.p.) nol ma
izbeigt zemes lietošanas tiesības Anatolijam Hamkovam, personas kods XXX, uz zemes gabalu
9,0 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 002 0056.
2007.gada 8.oktobrī uz zemes gabalu 10,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 002
0056 nosl gts zemes nomas līgums Nr.38 starp Istras pagasta padomi un Anatoliju Hamkovu.
Ludzas novada dome ar 24.02.2011.. l mumu (protokols Nr.2.,14.§,p.96.) nol ma atzīt, ka
zemes gabals 10,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 002 0056 „Hamkovi”, Lu i, Istras
pagasts, Ludzas novads ir piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai.
Anatolijs Hamkovs 23.06.2011. miris. Uz zemes gabala ar kadastra apzīm jumu 6860 002
0056 „Hamkovi”, Lu i, Istras pagasts, Ludzas novads atrodas Ainai Kuzminai piederošas kas
(pamats 19.09.2012. mantojuma apliecība Nr.3046.).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s”, 3.panta piekt s da as 1.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes
nomu” 3.da as 18.3.punktu, un Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins,
A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
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1. Lauzt Ludzas rajona Istras pagasta padomes 2007.gada 8.oktobra zemes nomas līgumu
Nr.38 ar Anatoliju Hamkovu uz zemes gabalu 10,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 002
0056 „Hamkovi”, Lu i, Istras pagasts, Ludzas novads.
2. Pieš irt Ainai Kuzminai personas kods XXX, nom zemes gabalu 10,2 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6860 002 0056 „Hamkovi”, Lu i, Istras pagasts, Ludzas novads.
3. Nosl gt zemes nomas līgumu ar Ainu Kuzminu uz zemes gabalu 10,2 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6860 002 0056 „Hamkovi”, Lu i, Istras pagasts, Ludzas novads ar
2012.gada 1.novembri uz desmit gadiem.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s v rtības.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai noda ai sast dīt zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
9. §
Par zemes vien bu atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
1.
Izskatot Aleksandra Romašenko, dzīvo „Mazupītes”, adina, Nirzas pagasts, Ludzas
novads, 2012.gada 8.oktobra iesniegumu, reģ. 2012.gada 8.oktobrī ar Nr.3-11.2/1907, par zemes
vienības ar kadastra apzīm jumu 6878 003 0021 atdalīšanu no nekustam īpašuma ar kadastra
numuru 6878 003 0020 „Mazupītes”, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, 2012.gada 10.aprī a Ministru Kabineta noteikumiem Nr.263 „Kadastra
objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi” un Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Piekrist, ka Aleksandrs Romašenko, personas kods XXX, atdala zemes vienību 1,9 ha
platīb ar kadastra apzīm jumu 6878 003 0021 no piederoš nekustam īpašuma ar kadastra
numuru 6878 003 0020 „Mazup tes”, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
2. Aleksandram Romašenko piederošai zemes vienībai 1,9 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6878 003 0021, Nirzas pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu
ar nosaukumu „Mazup tes 2”.
2.
Izskatot J ņa Treikala, dzīvo Jelgavas iela 10, Ludza, 2012.gada 16.oktobra iesniegumu,
reģ. 2012.gada 16.oktobrī ar Nr.3-11.2/1996, par zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6858
002 0225 atdalīšanu no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6858 002 0144 „Dze i”,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, 2012.gada 10.aprī a Ministru Kabineta noteikumiem Nr.263 „Kadastra
objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi” un Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:
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1. Piekrist, ka J nis Treikals, personas kods XXX, atdala zemes vienību 0,0650 ha
platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 002 0225 no piederoš nekustam īpašuma ar kadastra
numuru 6858 002 0144 „Dzeņi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
2. J nim Treikalam piederošai zemes vienībai 0,0650 ha platīb ar kadastra apzīm jumu
6858 002 0225, Isnaudas pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Dzeņi 2”.
3.
Izskatot Viļa Ančup na, dzīvo „Jaun Vipinga”, Vipinga, Grišk nu pagasts, R zeknes
novads un Genovefas Zavadskas, dzīvo D rza iela 19-8, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas
novads, pilnvarot s personas Vi a Ančup na 2012.gada 28.septembra iesniegumu, reģ. 2012.
gada 28.septembrī ar Nr.3-11.2/1860, par zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0204
atdalīšanu no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6886 005 0108 „ be d rzs”, Pildas
pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, 2012.gada 10.aprī a Ministru Kabineta noteikumiem Nr.263 „Kadastra
objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi” un Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Piekrist, ka Vilis Ančup ns, personas kods XXX un Genovefa Zavadska, personas
kods XXX, atdala zemes vienību 2,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0204 no
piederoš nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6886 005 0108 „ beļd rzs”, Pildas pagasts,
Ludzas novads.
2. Zemes vienību 2,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0204 pievienot pie
Vilim Ančup nam un Genovefai Zavadskai piederošam nekustamam īpašumam ar kadastra
numuru 6886 005 0074 „ bolkalns”, Pildas pagasts, Ludzas novads.
10. §
Par jauna nosaukuma piešķiršanu nekustamam pašumam
A.Trizna
Sakar ar to, ka Nekustam īpašuma valsts kadastra inform cijas sist m nekustamam
īpašumam ar kadastra numuru 6860 001 0126 nav reģistr ts nosaukums un pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprī a noteikumiem Nr.263 „Kadastra
objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes
finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un
kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

Pieš irt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6860 001 0126, kurš sast v no zemes
vienīb m ar kadastra apzīm jumiem 6860 001 0287, 6860 001 0449 nosaukumu „Avenes”, Istras
pagasts, Ludzas novads.
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11. §
Par adreses piešķiršanu zemes vien bai un kai
A.Trizna
Sakar ar to, ka Valsts adrešu reģistra inform cijas sist m zemes vienībai un kai nav
reģistr ta adrese un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adres cijas sist mas noteikumi”, k arī Ludzas novada
domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

Pieš irt zemes vienībai 0,1 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 005 0119 un ar to
funkcion li saistītai kai adresi „Veikals”, Gajeva, Pildas pagasts, Ludzas novads.
12. §
Par Ludzas novada domes 22.06.2011. l muma „Par pašvald bas autotransporta
izmantošanas maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.10, 21.§) atcelšanu
S.Jakov evs
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada
18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret”
– nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Atcelt Ludzas novada domes 2011.gada 22.jūnija l mumu „Par pašvaldības
autotransporta izmantošanas maksas pakalpojumiem” (protokols Nr. 10, 21.§).
13.§
Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas maksas un zudumiem iekš jos t klos apmaksu
A.Poik ne

Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2012.gada 12.oktobra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk
adrese – Krišj a Barona iela 49, Ludza, v stuli Nr. 1-9/512 „Par brīvo dzīvok u
apsaimniekošanas maksas apmaksu un zudumu iekš jos tīklos” (reģ. pašvaldīb 12.10.2012.
Nr.3-8.1/1050) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzek iem 2012.gada
septembra m nesī apr in to summu Ls 97,51 par neizīr to dzīvok u apsaimniekošanas maksas
apmaksu un Ls 5,05 par zudumiem iekš jos tīklos.
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un v stul m pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst k us, pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK
noteikumu Nr.999 „K rtība, k d dzīvojam s telpas īrnieks un izīr t js nor in s ar
pakalpojumu sniedz ju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojam s telpas lietošanu”
25.punktu, emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
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2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins,
A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Nor inos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”
iek aut izdevumus par Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīr to dzīvok u
apsaimniekošanas maksas un zudumiem iekš jos tīklos apmaksu 2012.gada septembra m nesī
par summu Ls 102,56 (viens simts divi lati 56 santīmi).
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīr to dzīvok u apsaimniekošanas
izdevumus un zudumus iekš jos tīklos par 2012.gada septembra m nesi pilnīgu apmaksu
Ls 102,56 (viens simts divi lati un 56 santīmi) apm r no Ludzas novada pašvaldības budžeta
dzīvok u saimniecības uztur šanai paredz tiem līdzek iem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola
parakstīšanas nosūtīt SIA “ LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
14.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Skolas iel 18, Ludz ,
Ludzas novads
A.Poik ne

Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 11.oktobrī sa ma biedrības „Jauna Gaisma”,
reģistr cijas numurs 40008198774, juridisk adrese – Skolas iela 18, Ludza, pieteikumu
(pašvaldīb reģ. ar Nr.3-8.1/1046) ar lūgumu pieš irt pašvaldības līdzfinans jumu dzīvojam s
m jas Ludz , Skolas iel 18 energoefektivit tes pas kumu veikšanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t pieš iršanas k rtību daudzdzīvok u dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 11.4. punkts nosaka, ka līdzfinans jums tiek pieš irts ES atbalstīt
un finans t projekta daudzdzīvok u m ju siltumnoturības uzlabošanas pas kumu ietvaros
pl notie darbi, kas nepieciešami kop j projekta īstenošan , bet atbalsta programm ir noteiktas
k neattiecin m s izmaksas un 15.2.1. apakšpunkts nosaka, ja daudzdzīvok u m jas kop j
platība ir līdz 3000 kvm. ne vair k k Ls 10 000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinans juma
pieš iršanu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, apsekojot Skolas iel 18,
Ludz energoefektivit tes īstenošanas darbus un konstat ja, ka ES atbalstīt un finans t
projekta daudzdzīvok u m ju siltumnoturības uzlabošanas pas kumu ietvaros pl notie darbi, kas
nepieciešami kop j projekta īstenošan , bet atbalsta programm ir noteiktas k neattiecin m s
izmaksas un atbalstīt k p u telpas remontu daudzdzīvok u m jai Skolas iel 18, Ludz un
konstat ja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25. augusta saistošajos
noteikumos Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
2012.gada 17.oktobra komisijas s d (l mumu Nr.1 prot. Nr. 6) komisija izskatot darbu
t mi k p u telpas remontam Skolas iel 18, Ludz par kop jo summu Ls 9953,76, saska ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 15.2.1. apakšpunktu
iesaka pieš irt līdzfinans jumu piln apm r , tas ir līdz Ls 9953,76 apm r
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst k us, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma
apjomu un t pieš iršanas k rtību daudzdzīvok u dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 11.4 punktu
un 15.2.1. apakšpunktu un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas,
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teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu
konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes priekšs d t ja
A.Gendele, atklāti balsojot: par”– 9 balsis (V.Diba ins, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

1. Pieš irt dzīvojam s m jas Skolas iel 18, Ludz k p u telpas remontam Ludzas
novada pašvaldības budžeta līdzfinans jumu Ls 9953,76 (devi i tūkstoši devi i simti piecdesmit
trīs lati un 76 santīmi) apm r .
2. Juridiskai noda ai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola
parakstīšanas rakstveid nosūtīt biedrībai “Jauna Gaisma” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
15. §
Par dz vojamo m ju p rvald šanas ties bu nodošanu dz vokļu pašnieku
pilnvarotajai personai
A.Poik ne
1.

Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2011.gada 7. jūlija dzīvojam s m jas Stacijas iel 49, Ludz , Ludzas novads dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols Nr.3 un 2011. gada 7.jūlija dzīvojam s m jas p rvaldīšanas līgums
Nr.8/2011, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu reģistra
komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Stacijas iel 49, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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2.

Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2011.gada 2.novembra dzīvojam s m jas T lavijas iel 21, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2011.gada 1.decembra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.9/2011, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju T lavijas iel 21, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „Ludzas apsaimniekot js” , reģ. Nr.42403015020 ar
„Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku p rvaldīšan un
apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
3.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2011.gada 19.decembra dzīvojam s m jas Baznīcas iel 13, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.2 un 2011.gada 20.decembra dzīvojam s m jas
p rvaldīšanas līgums Nr.10/2011, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR
Uz mumu reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada
domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
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1. Nodot dzīvojamo m ju Baznīcas iel 13, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
4.

Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2011.gada 20.decembra dzīvojam s m jas Skolas iel 8, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.2 un 2011.gada 20.decembra dzīvojam s m jas
p rvaldīšanas līgums Nr.11/2011, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR
Uz mumu reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada
domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Skolas iel 8, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
5.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
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Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2011.gada 21.decembra dzīvojam s m jas Liep jas iel 21, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.2 un 2011.gada 22.decembra dzīvojam s m jas
p rvaldīšanas līgums Nr.12/2011, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”statūtu kopija, LR
Uz mumu reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada
domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Liep jas iel 21, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
6.

Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2011.gada 20.decembra dzīvojam s m jas Stacijas iel 63, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.2 un 2011.gada 23.decembra dzīvojam s m jas
p rvaldīšanas līgums Nr.13/2011, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR
Uz mumu reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada
domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Stacijas iel 63, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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7.

Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska ar SIA „Ludzas apsaimniekot js” iesniegumu un tam pievienoto 2011.gada
21.decembra dzīvojam s m jas Liep jas iel 17a, Ludz , Ludzas novads dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols Nr.2 un 2011.gada 23.decembra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas līgums
Nr.14/2011, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu reģistra
komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Liep jas iel 17a, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
8.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2011.gada 4.decembra dzīvojam s m jas Biržas iel 9a, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.2 un 2012. gada 2.janv ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.1/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:
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1. Nodot dzīvojamo m ju Biržas iel 9a, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
9.

Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nnr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2011.gada 29.decembra dzīvojam s m jas Latgales iel 27, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.2 un 2012. gada 2.janv ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.2/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Latgales iel 27, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
10.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
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Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 4.janv ra dzīvojam s m jas 18.Novembra iel 14, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012. gada 5.janv ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.3/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju 18.Novembra iel 14, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas
tiesības dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
11.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 5.janv ra dzīvojam s m jas Latgales iel 145, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 6.janv ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.4/2012, SIA „Ludzas apsaimniekot js” statūtu kopija, LR Uz mumu reģistra
komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Latgales iel 145, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „Ludzas apsaimniekot js” , reģ. Nr.42403015020 ar
„Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku p rvaldīšan un
apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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12.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 5.janv ra dzīvojam s m jas Latgales iel 143, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 6.janv ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.5/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Latgales iel 143, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
13.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 5.janv ra dzīvojam s m jas Latgales iel 141, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 9.janv ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.6/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:
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1. Nodot dzīvojamo m ju Latgales iel 141, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
14.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 5.janv ra dzīvojam s m jas Parku iel 38, Ludz , Ludzas novads dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 9.janv ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas līgums
Nr.7/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu reģistra
komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Parku iel 38, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
15.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26. septembrī sa ma SIA „Ludzas
apsaimniekot js” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju p rvaldīšanas
tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
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Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 6.janv ra dzīvojam s m jas Blauma a iel 17, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012. gada 9.janv ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.8/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Blauma a iel 17, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
16.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 6.janv ra dzīvojam s m jas Ezera š rsiela 9, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 9.janv ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.9/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Ezera š rsiela 9, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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17.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 10.janv ra dzīvojam s m jas Latgales iel 30, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 10.janv ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.10/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Latgales iel 30, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
18.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 10.janv ra dzīvojam s m jas Liep jas iel 12, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 10.janv ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.11/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:
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1. Nodot dzīvojamo m ju Liep jas iel 12, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „Ludzas apsaimniekot js”, reģ. Nr.42403015020 ar
„Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku p rvaldīšan un
apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
19.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 11.janv ra dzīvojam s m jas Rai a iel 62a, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 12.janv ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.12/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Rai a iel 62a, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
20.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
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Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 11.janv ra dzīvojam s m jas Rai a iel 14, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 12.janv ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.13/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Rai a iel 14, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
21.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 12.janv ra dzīvojam s m jas Liep jas iel 26, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 16.janv ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.14/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Liep jas iel 26, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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22.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26. septembrī sa ma SIA „Ludzas
apsaimniekot js” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju p rvaldīšanas
tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „Ludzas apsaimniekot js” iesniegumu un tam pievienoto 2012.gada
17.janv ra dzīvojam s m jas Latgales iel 104, Ludz , Ludzas novads dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 1.febru ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas līgums
Nr.15/2012, SIA „Ludzas apsaimniekot js” statūtu kopija, LR Uz mumu reģistra komersanta
reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas,
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis
(V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamo m ju Latgales iel 104, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „Ludzas apsaimniekot js”, reģ. Nr.42403015020 ar
„Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku p rvaldīšan un
apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
23.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 17.janv ra dzīvojam s m jas Rai a iel 53, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 1.febru ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.16/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:
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1. Nodot dzīvojamo m ju Rai a iel 53, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
24.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 18. janv ra dzīvojam s m jas Dagdas iel 1, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 1.febru ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.17/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Dagdas iel 1, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
25.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
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Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 18.janv ra dzīvojam s m jas Dagdas iel 2, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 1.febru ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.18/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Dagdas iel 2, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
26.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „Ludzas
apsaimniekot js” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju p rvaldīšanas
tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „Ludzas apsaimniekot js” iesniegumu un tam pievienoto 2012.gada
19.janv ra dzīvojam s m jas Latgales iel 96, Ludz , Ludzas novads dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols Nr.3 un 2012.gada 1.febru ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas līgums
Nr.19/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu reģistra
komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Latgales iel 96, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

32
27.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 20.janv ra dzīvojam s m jas Rai a iel 9, Ludz , Ludzas novads dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 1.febru ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas līgums
Nr.20/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu reģistra
komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Rai a iel 9, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
28.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 23.janv ra dzīvojam s m jas Skolas iel 23, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 1.febru ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.21/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:
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1. Nodot dzīvojamo m ju Skolas iel 23, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
29.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „Ludzas apsaimniekot js” iesniegumu un tam pievienoto 2012.gada
24.janv ra dzīvojam s m jas Latgales iel 92a, Ludz , Ludzas novads dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols Nr.2 un 2012.gada 1.febru ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas līgums
Nr.22/2012, SIA „Ludzas apsaimniekot js” statūtu kopija, LR Uz mumu reģistra komersanta
reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas,
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis
(V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamo m ju Latgales iel 92a, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „Ludzas apsaimniekot js”, reģ. Nr.42403015020 ar
„Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku p rvaldīšan un
apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
30.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „Ludzas
apsaimniekot js” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju p rvaldīšanas
tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
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Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 26. janv ra dzīvojam s m jas Skolas iel 13, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 1.febru ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.23/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Skolas iel 13, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
31.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 20.febru ra dzīvojam s m jas Biržas iel 14, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 22.febru ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.24/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Biržas iel 14, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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32.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 20.febru ra dzīvojam s m jas Dagdas iel 4a, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 22.febru ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.25/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Dagdas iel 4a, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
33.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „Ludzas
apsaimniekot js” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju p rvaldīšanas
tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „Ludzas apsaimniekot js” iesniegumu un tam pievienoto 2012.gada
20.febru ra dzīvojam s m jas Baznīcas iel 3, Ludz , Ludzas novads dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 22.febru ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas līgums
Nr.26/2012, SIA „Ludzas apsaimniekot js” statūtu kopija, LR Uz mumu reģistra komersanta
reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas,
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis
(V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
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1. Nodot dzīvojamo m ju Baznīcas iel 3, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „Ludzas apsaimniekot js”, reģ. Nr.42403015020 ar
„Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku p rvaldīšan un
apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
34.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 20.febru ra dzīvojam s m jas T lavijas iel 32, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 22.febru ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.27/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju T lavijas iel 32, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne ,nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
35.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
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Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 22.febru ra dzīvojam s m jas T lavijas iel 33, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 22.febru ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.28/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju T lavijas iel 33, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
36.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 22.febru ra dzīvojam s m jas Tirgus iel 5, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 22.febru ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.29/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Tirgus iel 5, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „Ludzas apsaimniekot js”, reģ. Nr.42403015020 ar
„Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku p rvaldīšan un
apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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37.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26. septembrī sa ma SIA „Ludzas
apsaimniekot js” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju p rvaldīšanas
tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „Ludzas apsaimniekot js” iesniegumu un tam pievienoto 2012.gada
22.febru ra dzīvojam s m jas Tirgus iel 1, Ludz , Ludzas novads dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols Nr.1 un 2012. gada 22.febru ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas līgums
Nr.30/2012, SIA „Ludzas apsaimniekot js” statūtu kopija, LR Uz mumu reģistra komersanta
reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas,
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis
(V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamo m ju Tirgus iel 1, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
38.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 27.febru ra dzīvojam s m jas T lavijas iel 68, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 1.marta dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.31/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:
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1. Nodot dzīvojamo m ju T lavijas iel 68, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
39.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 6.marta dzīvojam s m jas 18.Novembra iel 16, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.2 un 2012.gada 6.marta dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.32/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju 18.Novembra iel 16, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas
tiesības dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
40.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
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Saska
ar SIA „Ludzas apsaimniekot js” iesniegumu un tam pievienoto 2012.gada
8.marta dzīvojam s m jas T lavijas iel 46, Ludz , Ludzas novads dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 8.marta dzīvojam s m jas p rvaldīšanas līgums
Nr.33/2012, SIA „Ludzas apsaimniekot js” statūtu kopija, LR Uz mumu reģistra komersanta
reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas,
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis
(V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamo m ju T lavijas iel 46, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „Ludzas apsaimniekot js”, reģ. Nr.42403015020 ar
„Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku p rvaldīšan un
apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
41.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26. septembrī sa ma SIA „Ludzas
apsaimniekot js” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju p rvaldīšanas
tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 8.marta dzīvojam s m jas Stacijas iel 21, Ludz , Ludzas novads dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 8.marta dzīvojam s m jas p rvaldīšanas līgums
Nr.34/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu reģistra
komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Stacijas iel 21, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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42.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 17.marta dzīvojam s m jas Biržas iel 24, Ludz , Ludzas novads dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 19.marta dzīvojam s m jas p rvaldīšanas līgums
Nr.35/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu reģistra
komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Biržas iel 24, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
43.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 16.marta dzīvojam s m jas Stroda iel 31, Ludz , Ludzas novads dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 2.aprī a dzīvojam s m jas p rvaldīšanas līgums
Nr.36/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu reģistra
komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:
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1. Nodot dzīvojamo m ju Stroda iel 31, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
44.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26. septembrī sa ma SIA „Ludzas
apsaimniekot js” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju p rvaldīšanas
tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „Ludzas apsaimniekot js” iesniegumu un tam pievienoto 2012.gada
26.marta dzīvojam s m jas Stroda iel 35, Ludz , Ludzas novads dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 2.aprīlī dzīvojam s m jas p rvaldīšanas līgums
Nr.37/2012, SIA „Ludzas apsaimniekot js” statūtu kopija, LR Uz mumu reģistra komersanta
reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas,
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis
(V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamo m ju Stroda iel 35, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „Ludzas apsaimniekot js”, reģ. Nr.42403015020 ar
„Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku p rvaldīšan un
apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
45.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
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Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 28.marta dzīvojam s m jas Latgales iel 51, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 28.marta dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.38/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Latgales iel 51, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
46.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 26.septembrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1009) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 23.jūlija dzīvojam s m jas Latgales iel 242a, Ludz , Ludzas novads dzīvok u
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 1.augusta dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.39/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Latgales iel 242a, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas
tiesības dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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47.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 5.oktobrī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1032) par dzīvojamo m ju
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2012.gada 28.jūlija dzīvojam s m jas Rai a iel 22, Ludz , Ludzas novads dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 1.augusta dzīvojam s m jas p rvaldīšanas līgums
Nr.40/2012, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu reģistra
komersanta reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Rai a iel 22, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „Ludzas apsaimniekot js”, reģ. Nr.42403015020 ar
„Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku p rvaldīšan un
apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
48.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 5.oktobrī sa ma SIA „Ludzas apsaimniekot js”
iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3-8.1/1032) par dzīvojamo m ju p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s da as 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s da as p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvok u īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvok u īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvok u īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvok u īpašnieku savstarp js līgums
Saska ar SIA „Ludzas apsaimniekot js” iesniegumu un tam pievienoto 2012.gada
18.janv ra dzīvojam s m jas Latgales iel 92, Ludz , Ludzas novads dzīvok u īpašnieku
kopsapulces protokols Nr.1 un 2012.gada 1.febru ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas līgums
Nr.18P/2012, SIA „Ludzas apsaimniekot js” statūtu kopija, LR Uz mumu reģistra komersanta
reģistr cijas apliecības kopija un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas,
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis
(V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamo m ju Latgales iel 92, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvok u īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
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Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvok u īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
16.§
Par Ludzas novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.26 „Par groz jumiem Ludzas
novada pašvald bas 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Ludzas novada
pašvald bas nolikums” apstiprin šanu
I.Cibu ska
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as
1. un 16.punktu, 24.pantu, 41.panta pirm s da as 1.punktu un emot v r Ludzas novada finanšu
past vīg s komitejas, Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas
novada soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra
kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.26 „Par grozījumiem
Ludzas novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Ludzas novada
pašvaldības nolikums”” saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. p c saistošo noteikumu Nr.26 „Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības
2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Ludzas novada pašvaldības nolikums””
pie emšanas izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada pašvaldības k ;
2.2. triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.26
„Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
“Ludzas novada pašvaldības nolikums”” rakstveid un elektronisk veid nosūtīt Reģion l s
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zin šanai.
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam p c saistošo noteikumu Nr.26
„Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
“Ludzas novada pašvaldības nolikums”” pie emšanas nodrošin t saistošo noteikumu izlikšanu
redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
4. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai p c saistošo noteikumu Nr.26 „Par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
“Ludzas novada pašvaldības nolikums””pie emšanas public t tos pašvaldības m jas lap
internet .
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
Plkst. 10.05 ierodas domes deput ts Juris Atstupens.
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17. §
Par satiksmes ierobežošanu Ludzas novada pašvald bas autoceļos un iel s
A.Isakovičs
Lai nov rstu pašvaldības autoce u boj jumus rudens š īdo a laik un pamatojoties uz
MK 15.12.1998. noteikumu Nr.456 “Noteikumi par autoce u valsts aizsardzību un k rtību, k d
ieviešami transportlīdzek u satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” 2.1; 3.2; 4.2; punktiem,
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s, teritori l s un attīstības past vīg s un
komitejas un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra
kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret”
– nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Ierobežot satiksmi pa Ludzas novada pašvaldības autoce iem un iel m 2012.gada
rudens š īdo a period , pl notais laika periods no 01.11.2012. līdz sasaluma iest šan s
periodam.
2. Aizliegt transportlīdzek u ar pilnu masu virs 5 tonn m kustību pa pašvaldības
autoce iem vis to garum (saska ar pielikumu).
3. Ludzas novada pagastu p rvalžu vadīt jiem nodrošin t zīmju uzst dīšanu uz ce iem.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības sekret rei I.Vondai inform t Isnaudas, Nirzas,
ukšu, Pildas, Rund nu, Briģu, Istras, Pure u, Cirmas pagastu p rvalžu vadīt jus par pie emto
l mumu.
5. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai ne v l k k triju darba dienu laik p c
l muma pie emšanas nosūtīt inform ciju publik cijai laikrakst „Latvijas V stnesis” un
laikrakst „Ludzas zeme”.
6. Kontroli par l muma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram.
18.§
Par šķirošanas akciju „Skol ni šķiro”
A.Meikš ns
Lai veidotu pievilcīg ku un droš ku vidi sev apk rt un samazin tu ietekmi uz apk rt jo
vidi, lai veicin tu dalītu atkritumu v kšanu pašvaldības teritorij , veicin tu jauniešu izpratnes
veidošanos par atkritumu š irošanu un otrreiz ju atkritumu p rstr di, k arī pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s da as 2.punktu, emot v r Ludzas novada domes
finanšu past vīg s, teritori l s un attīstības past vīg s un komitejas un soci lo, izglītības un
kultūras jaut jumu past vīg s komitejas kopīg s s des 2012.gada 18.oktobra atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

1. Apstiprin t akcijas „Skol ni š iro” nolikumu saska

ar pielikumu.

2. Akcijas laiku noteikt no 2012.gada 1.novembra līdz 2013.gada 31.janv rim.
19.§
Par Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam
pilnveidot s redakcijas un Vides p rskata pilnveidot s redakcijas publisko apspriešanu
A.Meikš ns
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Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības pl nošanas likuma” 4.panta pirmo, trešo
un piekto da u un 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības pl nošanas dokumentiem” 88.punktu, emot v r Ludzas novada
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības
un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu,
atklāti balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Nodot publiskai apspriešanai un atzinumu sa emšanai Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam pilnveidoto redakciju un Vides p rskata pilnveidoto redakciju.
2. Noteikt Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam pilnveidot s
redakcijas un Vides p rskata pilnveidot s redakcijas publisk s apspriešanas termi u no
2012.gada 30.oktobra līdz 2012.gada 20.novembrim.
3. Public t pazi ojumu Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam
pilnveidot s redakcijas un Vides p rskata pilnveidot s redakcijas publisko apspriešanu laikrakst
„Ludzas zeme”, pašvaldības informatīvaj izdevum „Ludzas Novada V stis” un pašvaldības
m jas lap www.ludza.lv.
4. Uzdot veikt kontroli par l muma izpildi Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
20.§
Par O.Petrovas atbr vošanu no Ludzas novada Cirmas pagasta p rvaldes vad t jas amata
S.Jakov evs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Olgas Petrovas 2012.gada 15.oktobra iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldīb sa emts 15.10.2012., reģistr ts ar reģistr cijas numuru 3-11.2/1984),
kur , sakar ar to, ka no 2012.gada 10.oktobra ir Ludzas novada domes deput te un pamatojoties
uz likuma „Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” 8.panta pirmo da u,
lūdz atbrīvot no Cirmas pagasta p rvaldes un Pure u pagasta p rvaldes vadīt jas amata, saska
ar Darba likuma 114.pantu.
Ludzas novada dome izskatot jaut jumu par Olgas Petrovas atbrīvošanu no Ludzas
novada Cirmas pagasta p rvaldes vadīt jas amata, konstat ja, ka:
1) ar 2009.gada 1.augustu Olga Petrova tika iecelta Ludzas novada Cirmas pagasta
p rvaldes vadīt jas amat , pamatojoties uz Ludzas novada domes 2009.gada 30.jūlija s des
l mumu „Ludzas novada Cirmas pagasta p rvaldes vadīt ja iecelšana amat ” (protokols Nr.5,
14.§);
2) 2012.gada 2.oktobrī notika Ludzas novada domes rk rtas s de, kur tik pie emts
l mums „ Par Ludzas novada domes deput ta S.Bogdanova deput ta pilnvaru izbeigšanos pirms
termi a” (protokols Nr.26, 6.§);
3) saska ar Ludzas novada v l šanu komisijas 2012.gada 9.oktobra l mumu „Par
Ludzas novada deput ta kandid tu, kura uzaicin ma st ties bijuš deput ta S.Bogdanova viet ,
izvirzīšanu” (protokols Nr.2, 1.punkts) bijuš Ludzas novada deput ta Sergeja Bogdanova viet
st j s politisko partiju apvienības „Saska as centrs” deput ta kandid te Olga Petrova.
4) likuma “Par pašvaldīb m” 69.² panta treš da a noaka, ka p rvaldes vadīt js nedrīkst
būt attiecīg s novada pašvaldības domes deput ts;
5) likuma „Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” 8.panta pirm s
da as 2.punkts nosaka, ka personai, kas p c st šan s valsts amatpersonas amat vienlaikus ie em
amatu, kura savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta, septi u dienu laik ir
pien kums rakstveid iesniegt institūcijai, kur t ie em amatu, kura savienošana ar valsts
amatpersonas amatu ir aizliegta, iesniegumu, lūdzot to atbrīvot no attiecīg amata;
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6) likuma „Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” 8.panta treš
da a nosaka, institūcijai (personai), kas sa musi 8.panta pirm s da as 2.punkt min to valsts
amatpersonas iesniegumu, ir pien kums m neša laik pie emt l mumu par personas atbrīvošanu
no amata;
7) Darba likuma 114.pants nosaka, ka darbinieks un darba dev js var izbeigt darba
tiesisk s attiecības savstarp ji vienojoties. Š ds līgums sl dzams rakstveid ;
8) saska ar likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as 9.punktu, pašvaldības
iest žu vadīt ju iecelšana amat un atbrīvošana no amata ir domes kompetenc .
Saska ar O.Petrovas iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as 9.punktu, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” 8.panta trešo da u, emot v r Ludzas novada finanšu
past vīg s komitejas, Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas
novada soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra
kopīg s s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts
amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes deput te O.Petrova, atklāti balsojot: par”–
10 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atbrīvot Olgu Petrovu, personas kods XXX, no Ludzas novada Cirmas pagasta
p rvaldes vadīt jas amata un izbeigt darba tiesisk s attiecības 2012.gada 31.oktobrī p c
darbinieka un darba dev ja savstarp j s vienošan s saska ar Darba likuma 114.pantu.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam Jakovļevam nosl gt ar Olgu
Petrovu vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
3. Ludzas novada Cirmas pagasta p rvaldes vadīt jai Olgai Petrovai nodot un Ludzas
novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Fridijam Bokišam pie emt lietas un līdz
2012.gada 30.oktobrim sast dīt lietu un iest des vadīt ja p rzi
esošo materi lo v rtību
nodošanas-pie emšanas aktu.
4. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada domes priekšs d t jai Al nai
Gendelei.
21.§
Par O.Petrovas atbr vošanu no Ludzas novada Pureņu pagasta p rvaldes vad t jas amata
S.Jakov evs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Olgas Petrovas 2012.gada 15.oktobra iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldīb sa emts 15.10.2012., reģistr ts ar reģistr cijas numuru 3-11.2/1984),
kur , sakar ar to, ka no 2012.gada 10.oktobra ir Ludzas novada domes deput te un pamatojoties
uz likuma „Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” 8.panta pirmo da u,
lūdz atbrīvot no Cirmas pagasta p rvaldes un Pure u pagasta p rvaldes vadīt jas amata, saska
ar Darba likuma 114.pantu.
Ludzas novada dome izskatot jaut jumu par Olgas Petrovas atbrīvošanu no Ludzas
novada Pure u pagasta p rvaldes vadīt jas amata, konstat ja, ka:
1) ar 2009.gada 1.augustu Olga Petrova tika iecelta Ludzas novada Pure u pagasta
p rvaldes vadīt jas amat , pamatojoties uz Ludzas novada domes 2009.gada 30.jūlija s des
l mumu „Ludzas novada Pure u pagasta p rvaldes vadīt ja iecelšana amat ” (protokols Nr.5,
20.§);
2) 2012.gada 2.oktobrī notika Ludzas novada domes rk rtas s de, kur tik pie emts
l mums „ Par Ludzas novada domes deput ta S.Bogdanova deput ta pilnvaru izbeigšanos pirms
termi a” (protokols Nr.26, 6.§);
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3) saska ar Ludzas novada v l šanu komisijas 2012.gada 9.oktobra l mumu „Par
Ludzas novada deput ta kandid tu, kura uzaicin ma st ties bijuš deput ta S.Bogdanova viet ,
izvirzīšanu” (protokols Nr.2, 1.punkts) bijuš Ludzas novada deput ta Sergeja Bogdanova viet
st j s politisko partiju apvienības „Saska as centrs” deput ta kandid te Olga Petrova.
4) likuma “Par pašvaldīb m” 69.² panta treš da a noaka, ka p rvaldes vadīt js nedrīkst
būt attiecīg s novada pašvaldības domes deput ts;
5) likuma „Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” 8.panta pirm s
da as 2.punkts nosaka, ka personai, kas p c st šan s valsts amatpersonas amat vienlaikus ie em
amatu, kura savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta, septi u dienu laik ir
pien kums rakstveid iesniegt institūcijai, kur t ie em amatu, kura savienošana ar valsts
amatpersonas amatu ir aizliegta, iesniegumu, lūdzot to atbrīvot no attiecīg amata;
6) likuma „Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” 8.panta treš
da a nosaka, institūcijai (personai), kas sa musi 8.panta pirm s da as 2.punkt min to valsts
amatpersonas iesniegumu, ir pien kums m neša laik pie emt l mumu par personas atbrīvošanu
no amata;
7) Darba likuma 114.pants nosaka, ka darbinieks un darba dev js var izbeigt darba
tiesisk s attiecības savstarp ji vienojoties. Š ds līgums sl dzams rakstveid ;
8) saska ar likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as 9.punktu, pašvaldības
iest žu vadīt ju iecelšana amat un atbrīvošana no amata ir domes kompetenc .
Saska ar O.Petrovas iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as 9.punktu, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” 8.panta trešo da u, emot v r Ludzas novada finanšu
past vīg s komitejas, Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas
novada soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra
kopīg s s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts
amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes deput te O.Petrova, atklāti balsojot: par”–
10 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atbrīvot Olgu Petrovu, personas kods XXX, no Ludzas novada Pure u pagasta
p rvaldes vadīt jas amata un izbeigt darba tiesisk s attiecības 2012.gada 31.oktobrī p c
darbinieka un darba dev ja savstarp j s vienošan s saska ar Darba likuma 114.pantu.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam Jakovļevam nosl gt ar Olgu
Petrovu vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
3. Ludzas novada Pure u pagasta p rvaldes vadīt jai Olgai Petrovai nodot un Ludzas
novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Fridijam Bokišam pie emt lietas un līdz
2012.gada 30.oktobrim sast dīt lietu un iest des vadīt ja p rzi
esošo materi lo v rtību
nodošanas-pie emšanas aktu.
4. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada domes priekšs d t jai Al nai
Gendelei.
22.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2009.gada 8.jūlija l mum „Ludzas novada domes
past v go komiteju locekļu iev l šana”
S.Jakov evs
2012.gada 27.septembrī Ludzas novada deput ts Sergejs Bogdanovs iesniedza personisku
rakstveida iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb sa emts 27.09.2012., reģistr ts ar reģistr cijas
numuru 3.-11.2/1847), par savu deput ta pilnvaru nolikšanu pirms termi a.
Republikas pils tas domes un novada domes deput ta statusa likuma 3.panta pirm s da as
1.punkts nosaka, ka deput ta pilnvaras izbeidzas pirms termi a ar brīdi, kad dome ir pie musi
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l mumu par deput ta pilnvaru izbeigšanos sakar ar deput ta personisku rakstveida iesniegumu
par savu pilnvaru nolikšanu. Iepriekšmin t likuma 3.panta ceturt da a nosaka, ka l mums par
deput ta pilnvaru izbeigšanos pirms termi a sakar ar vi a iesniegumu ir j pie em n kamaj
domes s d , tiklīdz domes priekšs d t js ir sa mis deput ta personisku rakstveida iesniegumu
par savu pilnvaru nolikšanu.
2012.gada 2.oktobrī notika Ludzas novada domes rk rtas s de, kur tik pie emts
l mums „Par Ludzas novada domes deput ta S.Bogdanova deput ta pilnvaru izbeigšanos pirms
termi a” (protokols Nr.26, 6.§).
Republikas pils tas domes un novada domes v l šanu likuma 43.panta pirm da a nosaka
– ja iev l tais domes deput ts miris, atteicies vai citu iemeslu d zaud jis vai nolicis savu
mand tu, vi a viet st jas n kamais kandid ts no t paša kandid tu saraksta, no kura bija iev l ts
iepriekš jais deput ts.
Saska ar Ludzas novada v l šanu komisijas 2012.gada 9.oktobra l mumu „Par Ludzas
novada deput ta kandid tu, kura uzaicin ma st ties bijuš deput ta S.Bogdanova viet ,
izvirzīšanu” (protokols Nr.2, 1.punkts) bijuš Ludzas novada deput ta Sergeja Bogdanova viet
st jas politisko partiju apvienības „Saska as centrs” deput ta kandid te Olga Petrova.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as
10.punktu un 55.pantu, emot v r Ludzas novada finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas novada soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, pamatojoties uz
likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s
domes deput te O.Petrova, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins,
A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Izdarīt Ludzas novada domes 2009.gada 8.jūlija l mum „Ludzas novada domes
past vīgo komiteju locek u iev l šana” (protokols Nr.3, 1.§) š dus grozījumus:
1. Izsl gt no Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas sast va
Sergeju Bogdanovu.
2. Iek aut Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas sast v
Olgu Petrovu.
23.§
Par izmaiņ m Ludzas novada pašvald bas Administrat v s komisijas sast v
S.Jakov evs
Ludzas novada dome ir izskatījusi valda Kokina 2012.gada 15.oktobra iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldīb sa emts 15.10.2012., reģistr ts ar reģistr cijas numuru 3-11.2/1985),
ar lūgumu atbrīvot no Ludzas novada pašvaldības Administratīv s komisijas locek a
pien kumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as
24.punktu, un Ludzas novada pašvaldības Administratīv s komisijas nolikuma (apstiprin ts ar
Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra s des l mumu (protokols Nr.12, 26.§))
3.1.punktu, emot v r Ludzas novada finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas novada soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 11
balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:
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Izdarīt Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra s des l mum „Par Ludzas novada
Administratīv s komisijas sast va un nolikuma apstiprin šanu” (protokols Nr.12, 26.§) š dus
grozījumus:
1. izsl gt no Ludzas novada pašvaldības Administratīv s komisijas sast va komisijas
locekli valdu Kokinu;
2. iek aut Ludzas novada pašvaldības Administratīv s komisijas sast v komisijas locekli
Inesi Kamzoli – pašvaldības administratīv s noda as vadīt ja.
24.§
Par izmaiņ m Ludzas novada pašvald bas pašuma privatiz cijas komisijas sast v
S.Jakov evs, J.Kušča, A.Gendele, E.Mekšs
Domes deput te Jevgenija Kušča nor da, ka jaut jums ar vi u netika iepriekš saska ots.
Nor da, ka min t komisija nestr d un atsauc savu kandidatūru.
Uzklausot domes deput tu viedok us, domes priekšs d t ja A.Gendele pied v darbam
Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatiz cijas komisij izvirzīt pašvaldības izpilddirektoru
Sergeju Jakov evu. Juridisk s noda as vadīt ja I.Cibu ska sniedz skaidrojumu par interešu
konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb .
Domes priekšs d t ja A.Gendele pied v darbam Ludzas novada pašvaldības īpašuma
privatiz cijas komisij izvirzīt domes deput tu Arturu Isakoviču. Uzklausot domes deput tu
viedok us, s des vadīt ja A.Gendele pied v balsot par l muma projektu ar grozījumiem.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Sergeja Bogdanova 2012.gada 12.oktobra iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldīb sa emts 12.10.2012., reģistr ts ar reģistr cijas numuru 3-11.2/1975)
un Valentīnas Lazovskas 2012.gada 17.oktobra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb sa emts
17.10.2012., reģistr ts ar reģistr cijas numuru 3-11.2/2009) par izsl gšanu no Ludzas novada
pašvaldības īpašuma privatiz cijas komisijas sast va.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as
24.punktu, likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas komisij m” un Ludzas
novada pašvaldības īpašumu privatiz cijas komisijas nolikuma (apstiprin ts ar Ludzas novada
domes 2010.gada 28.janv ra s des l mumu (protokols Nr.1, 85.§)) 2.punktu, emot v r Ludzas
novada finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas, un Ludzas novada soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta
nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan
nepiedal s domes deput ti E.Mekšs,
A.Isakovičs, atklāti balsojot: par”– 8 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, A.Meikš ns, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – 1 balss (V.Diba ins),
Ludzas novada dome nolemj:

1. Izdarīt Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra s des l mum „Par Ludzas novada
pašvaldības īpašuma privatiz cijas komisijas sast va apstiprin šanu” (protokols Nr.12, 22.§)
š dus grozījumus:
1.1. izsl gt no Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatiz cijas komisijas sast va:
1.1.1. komisijas priekšs d t ja vietnieci Valent nu Lazovsku;
1.1.2. komisijas locekli Sergeju Bogdanovu.
1.2. iek aut Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatiz cijas komisijas sast v :
1.2.1. komisijas priekšs d t ja vietnieku Edgaru Mekšu – domes priekšs d t jas
vietnieks;
1.2.2. komisijas locekli Arturu Isakoviču – domes deput ts.
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2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības sekret rei I.Vondai 10 (desmit) dienu laik inform t
Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju par izmai m Ludzas novada pašvaldības īpašuma
privatiz cijas komisijas sast v .
Plkst. 10.13 ierodas domes deput te Ksenija Miklaševiča.
25.§
Par izmaiņ m Ludzas novada iepirkumu komisijas sast v
S.Jakov evs, J.Kušča, V.Diba ins, A.Gendele
Ludzas novada dome ir izskatījusi Sergeja Bogdanova 2012.gada 12.oktobra iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldīb sa emts 12.10.2012., reģistr ts ar reģistr cijas numuru 3-11.2/1975)
par izsl gšanu no Ludzas novada iepirkumu komisijas sast va.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as
24.punktu un Ludzas novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma (apstiprin ts ar Ludzas
novada domes 2009.gada 17.septembra s des l mumu (protokols Nr.12, 23.§)) 1.4. un
1.8.punktus, emot v r Ludzas novada finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas novada soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 8
balsis (J.Atstupens, A.Gendele, A.Isakovičs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
A.Stjade), „pret” – 4 balsis (V.Diba ins, J.Kušča, I.Lapšovs, O.Petrova), „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

Izdarīt Ludzas novada domes 2010.gada 7.decembra l mum „Par Ludzas novada
iepirkumu komisijas sast va apstiprin šanu” (protokols Nr.32, 5.§) š dus grozījumus:
1. Izsl gt no Ludzas novada Iepirkumu komisijas sast va komisijas locekli Sergeju
Bogdanovu .
2. Iek aut Ludzas novada Iepirkumu komisijas sast v komisijas locekli Anastasiju
Ņukšu – finanšu un gr matvedības noda as vadīt jas vietniece budžeta jaut jumos.
26.§
Par Ludzas novada domes priekšs d t jas atvaļin jumu
S.Jakov evs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas novada domes priekšs d t jas Alīnas
Gendeles 2012.gada 15.oktobra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb sa emts 15.10.2012.,
reģistr ts ar reģistr cijas numuru 3-11.2/1979) par atva in juma pieš iršanu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmo da u, iev rojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un soci lo garantiju nolikuma (apstiprin ts ar Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra
s des l mumu (protokols Nr.20, 34.§)) 3.4.punktu, emot v r Ludzas novada finanšu past vīg s
komitejas, Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas novada
soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s
s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu
darbīb ” balsošan nepiedal s domes priekšs d t ja A.Gendele, atklāti balsojot: par”– 11
balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:
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Pieš irt Ludzas novada domes priekšs d t jai Al nai Gendelei atva in jumu – 2 (divas)
kalend r s ned as no 2012.gada 29.oktobra līdz 2012.gada 11.novembrim ieskaitot, par
laikposmu no 2011.gada 17.jūnija līdz 2011.gada 16.decembrim.
27.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzin bas rakstu
A.Gendele
1.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2012.gada 18.oktobra s des l mumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas,
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu
konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan
nepiedal s domes deput te
T.Loseviča, atklāti balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Par ilggad ju, pašaizliedzīgu darbu soci l s aprūpes jom un sakar ar dzīves jubileju
apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu Ls 50,00 (piecdesmit lati 00
santīmi) Ludzas novada soci l s aprūpes centra „Ludza” direktori Tatjanu Loseviču, personas
kods XXX.
2.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2012.gada 18.oktobra s des l mumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas,
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis
(J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

Par ilggad ju, godpr tīgu darbu pašvaldīb un sakar ar dzīves jubileju apbalvot ar
Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi)
pašvaldības attīstības un nekustam īpašuma noda as sabiedrisk transporta organizatori Ilgu
Gradi, personas kods XXX.
S des darba k rtības jaut jumi izskatīti. Tiek skatīti papildus darba k rtības jaut jumi.
28. §
Par dz vokļa Nr. 2, Ludz , Liep jas iel 8 nodošanu atsavin šanai
E.Mekšs
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4. panta pirmo
da u, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest d m to funkciju nodrošin šanai un likuma 4. panta
ceturt s da as 5.punktu - atseviš os gadījumos publiskas personas nekustam īpašuma
atsavin šanu var ierosin t īrnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š v las nopirkt dzīvojamo
m ju, t s dom jamo da u vai dzīvok a īpašumu.
2012.gada 12.septembrī Ludzas novada pašvaldīb tika sa emts atsavin šanas
ierosin jums (Reģ. Nr. 3-11.2/1753) no Aigara Gailiša, dzīvo Liep jas iel 8 dz.2, Ludz , Ludzas
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novad . 2012.gada 8.oktobrī persona iesniedza visus atsavin šanas procedūras ierosin šanai
nepieciešamus dokumentus.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5. panta
pirmo da u, at auju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
atvasin t s publisk s personas l m jinstitūcija, emot v r Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2012. gada 15. oktobra l mumu „Par dzīvok a Nr. 2 Ludz , Liep jas
iel 8 nodošanu atsavin šanai”, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s
un attīstības past vīgas komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komisijas
2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (J.Atstupens,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Uzs kt dzīvok a Nr. 2, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Liep jas iel 8 atsavin šanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvok a Nr. 2, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Liep jas
iel 8, reģistr šanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt t ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada dom .
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
29.§
Par dz vokļa Nr. 2, Ludz , Liep jas iel 10 nodošanu atsavin šanai
E.Mekšs
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4. panta pirmo
da u, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest d m to funkciju nodrošin šanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5. panta
pirmo da u, at auju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
atvasin t s publisk s personas l m jinstitūcija, emot v r Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2012.gada 15.oktobra l mumu „Par dzīvok a Nr. 2 Ludz , Liep jas iel
10 nodošanu atsavin šanai”, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un
attīstības past vīgas komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komisijas
2012.gada 18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (J.Atstupens,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Uzs kt dzīvok a Nr. 2, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Liep jas iel 10
atsavin šanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvok a Nr. 2, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Liep jas
iel 10, reģistr šanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt t ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada dom .
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5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
30. §
Par dz vokļa Nr.4, Stacijas iel 93, Ludza, Ludzas novads atsavin šanu un p rdošanas
cenas apstiprin šanu
E.Mekšs
2012.gada 21.mart Ludzas novada dome pie ma l mumu „Par dzīvok a Nr. 4, Ludz ,
Stacijas iel 93 nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 7, 49.§).
Saska ar min to l mumu:
1) Dzīvok a īpašums Nr.4 Ludz , Stacijas iel 93 reģistr ts Ludzas zemesgr matu
noda , Ludzas pils tas zemesgr matas nodalījum Nr. 1237-4;
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma nov rt šanas komisija noteica objekta p rdošanas
cenu – Ls 1236,90 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit seši lati un 90 santīmi).
Saska ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likumu un pamatojoties uz Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2012.gada 15.oktobra l mumu „Par
dzīvok a Nr.4, Stacijas iel 93, Ludza, Ludzas novads atsavin šanu un p rdošanas cenas
apstiprin šanu ”, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības
past vīgas komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komisijas 2012.gada
18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins,
A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t dzīvok a Nr.4, Stacijas iel 93, Ludza, Ludzas novads p rdošanas cenu LVL 1236,90 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit seši lati un 90 santīmi) latu apm r .
2. Atsavin t par labu Tatjanai Filipovai, personas kods XXX, dzīvokli Nr. 4, Stacijas iel
93, Ludz , Ludzas novad , kopīpašuma dom jam da a no daudzdzīvok u m jas un zemes
(kadastra numurs 68010060460), dzīvojamaj m j Ludzas novad , Ludz , Stacijas iel 93 par
summu Ls 1236,90 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit seši lati un 90 santīmi), kuru personai ir
j iemaks pašvaldības pamatbudžeta kont 4 (četru) m nešu laik no l muma pie emšanas
dienas vai j sniedz pašvaldībai atbildi, nor dot v lamo samaksas termi u par objektu, kas nav
ilg ks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
31.§
Ludzas novada Cirmas pagasta p rvaldes vad t ja iecelšana amat
A.Gendele, I.Mikijanska, J.Kušča, E.Mekšs, V.Diba ins
S des vadīt ja A.Gendele inform , ka 2012.gada 18.oktobrī tika sa emts Ludzas novada
domes deput tu iesniegums par Ludzas novada Cirmas pagasta p rvaldes un Ludzas novada
Pure u pagasta p rvaldes vadīt ja kandid tu. Saska ar Ludzas novada domes 2009.gada
30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Ludzas novada pašvaldības nolikums” 14.punktu, Ludzas
novada Cirmas pagasta p rvaldes un Ludzas novada Pure u pagasta p rvaldes vadīt ja kandid tu
izvirzīta Ilga Mikijanska.
Ilga Mikijanska iepazīstina domes deput tus ar savu darba pieredzi pašvaldīb . Piekrita
priekšlikumam kandid t uz Cirmas pagasta, Pure u pagasta p rvaldnieka amatu. Atzīm , ka
situ cija Pure u pagast ir zin ma, ir j iepazīstas ar situ ciju Cirmas pagast . J iepazīst pagasta
p rvaldnieka pien kumi. Ap emas str d t iedzīvot ju lab un aizst v t vi u intereses.
I.Mikijanska atbild uz deput tu jaut jumiem.
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Ludzas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu „Ludzas novada pašvaldības
nolikums” 14.punkts, nosaka, ka pagasta p rvaldes vadīt ju iece amat un atbrīvo no amata
dome. Priekšlikumus par pagasta p rvaldes vadīt ju kandidatūr m iesniedz domes
priekšs d t js, domes priekšs d t ja vietnieki, deput ti, izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks.
Citas kandidatūras uz Cirmas pagasta p rvaldes un Ludzas novada Pure u pagasta
p rvaldes vadīt ja amatu netika izvirzītas.
Uzklausot domes deput tu viedok us par izvirzīto kandid tu, s des vadīt ja A.Gendele
aicina balsot par l muma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as 9.punktu un Ludzas
novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu „Ludzas novada pašvaldības nolikums”
14.punktu, atklāti balsojot: par”– 8 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, A.Isakovičs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – 1 balss (V.Diba ins), „atturas” – 3
balsis (J.Kušča, I.Lapšovs, O.Petrova), Ludzas novada dome nolemj:
1. Ar 2012.gada 1.novembri iecelt Ludzas novada Cirmas pagasta p rvaldes vadīt ja
amat Ilgu Mikijansku, personas kods XXX.
2. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S. Jakov evam.
32.§
Ludzas novada Pureņu pagasta p rvaldes vad t ja iecelšana amat
A.Gendele
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as 9.punktu un Ludzas novada
domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu „Ludzas novada pašvaldības nolikums”
14.punktu, atklāti balsojot: par”– 8 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, A.Isakovičs, T.Loseviča,
A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – 4 balsis (V.Diba ins,
J.Kušča, I.Lapšovs, O.Petrova), Ludzas novada dome nolemj:
1. Ar 2012.gada 1.novembri iecelt Ludzas novada Pure u pagasta p rvaldes vadīt ja
amat Ilgu Mikijansku, personas kods XXX.
2. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S. Jakov evam.
33. §
Par nodokļu atbalsta pas kuma piem rošanu nekustam
V.Laiz ne

pašuma nodoklim

Pamatojoties uz Nodok u atbalsta pas kuma likuma (turpm k tekst – Likums) 4.panta
otro da u un Ludzas novada pašvaldības 2012.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem
Nr. 21 "Par nodok a atbalsta pas kuma piem rošanu nekustam īpašuma nodoklim", nekustam
īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maks jumiem par Ludzas novada administratīvaj
teritorij esošajiem nekustamajiem īpašumiem tiek piem rots nodok u atbalsta pas kums un to
administr Ludzas novada pašvaldība.
2012.gada 23.oktobrī Ludzas novada pašvaldīb (ien košo dokumentu reģistr cijas Nr.
3-11.2/2060) sa emts SIA „GR GERI”, vienotais reģistr cijas Nr. 46802002196, juridisk
adrese: Skolas iela 31, Ludza, Ludzas novads, iesniegums par piedalīšanos nodok u atbalsts
pas kum nekustam īpašuma nodoklim par Ludzas novada administratīvaj teritorij esošajiem
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nekustamajiem īpašumiem, pieš irot termi a pagarin jumu uz 5 m nešiem, k arī, pamatojoties
uz likuma „Par nodok iem un nodev m” 24.panta pirmo da u un Likuma 2.pantu, lūgums sadalīt
termi os nodok a par du, kas izveidojies p c 01.09.2011., samaksu.
emot v r , ka SIA „GR GERI” bija izveidojies nekustam īpašuma nodok a par ds,
Ludzas novada dome 2012.gada 27.septembrī pie ma l mumus „Par nekustam īpašuma
nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb no SIA „GR GERI” (par
īpašumu Latgales iel 251, Ludza, Ludzas novads, kadastra numurs 6801 508 0007)” (protokols
Nr. 25 62.§) un „Par nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u
bezstrīda k rtīb no SIA „GR GERI” (par īpašumu Latgales iel 251, Ludza, Ludzas novads,
kadastra numurs 6801 005 0017)” (protokols Nr. 25 63.§). L mumos iek auts arī NAP
pamatpar ds Ls 282,43 apm r un nokav juma nauda Ls 119,31.
Ludzas novada pašvaldība iepriekš min tos l mumus nav iesniegusi izpildei zv rin tam
tiesu izpildīt jam.
Lietas izskatīšanas gait konstat ts sekojošais.
SIA "GR GERI" nekustam īpašuma nodok a par ds uz 25.10.2012. ir Ls 553,57; t.sk.
pamatpar ds Ls 415,68 un nokav juma nauda Ls 137,89; savuk rt uz 01.09.2011. pamatpar ds
(turpm k – NAP pamatpar ds) ir Ls 288,04, ar to saistīt nokav juma nauda uz 01.10.2012.
Ls 122,10.
Likuma 1.panta otraj da noteikts, ka NAP ir vienu reizi veicams pas kums
nokav juma naudas un 90 % soda naudas dz šanai tiem nodok u maks t jiem, kuri līdz
noteiktam datumam samaks NAP pamatpar du un ar to saistīto soda naudu 10 % apm r , k arī,
ka NAP pamatpar ds ir nodok u pamatpar ds, kas noteikts sadalījum pa nodok u veidiem p c
st vok a 01.09.2011. un nav samaks ts līdz NAP uzs kšanas dienai.
Ministru kabineta 28.08.2012. noteikumu Nr.600 „Nodok u atbalsta pas kuma
īstenošanas k rtība” 2.punkt noteikts, ka nodok a atbalsta pas kums tiek uzs kts 01.10.2012.
Saska ar Likuma 8.panta otro da u, NAP ietvaros nodok u administr cijai ir tiesības
pieš irt samaksas termi a pagarin jumu atbilstoši š diem ierobežojumiem:
1) NAP maks jums sadal ms vien d s da s, un tas maks jams reizi m nesī;
2) NAP maks juma samaksas termi š var tikt pagarin ts līdz 60 m nešiem;
3) NAP m neša maks jums ir vismaz piecdesmit latu katr nodok u veid .
Savuk rt saska ar Likuma 8.panta trešo da u, nodok u maks jumiem, kuru samaksas
termi š ir pagarin ts NAP ietvaros, likuma „Par nodok iem un nodev m” 29.panta otraj da
noteikt nokav juma nauda NAP ietvaros netiek piem rota.
emot v r iepriekš min to, Ludzas novada pašvaldība secina, ka SIA "GR GERI"
j piem ro nodok a atbalsta pas kums NAP maks jumam uz 01.09.2011. Ls 288,04, pieš irot
termi a pagarin jumu uz 5 m nešiem, katru m nesi iemaks jot ne maz k k Ls 57,61.
Likuma „Par nodok iem un nodev m” 24.panta pirmaj da noteikts, ka nodok u
administr cijai ir tiesības sadalīt termi os uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma
iesniegšanas dienas, nodok u maks jumu samaksu.
emot v r min to, Ludzas novada pašvaldība secina, ka SIA "GR GERI" nekustam
īpašuma nodok a par ds, kas izveidojies p c 01.09.2011. Ls 139,81; t.sk. pamatpar ds Ls 127,64
un nokav juma nauda Ls12,17, ir sadal ms termi os uz 5 m nešiem, nosakot m neša
maks jumu ne maz k k Ls 27,96. Papildus inform jam, ka emot v r , ka saska ar likuma
„Par nodok iem un nodev m” 24.panta septīto da u, nodok a maks juma sadalīšanas gadījumos
tiek apr in ta nokav juma nauda vienas ceturt s da as apm r no š likuma 29.panta otraj da
noteikt s nokav juma naudas.
Savuk rt, saska ar Likuma 10.pantu, ja nodok u maks t js samaks NAP maks jumu,
nodok u administr cija 21 dienas laik no NAP maks jumu samaksas piln apm r pie em
l mumu par nokav juma naudas dz šanu attiecīb uz NAP maks jumu un 90% soda naudas, ja
t da ir apr in ta, dz šanu.
Saska ar iepriekš min to, k arī pamatojoties uz Nodok u atbalsta pas kuma likuma
1.panta otro da u, 2.pantu, 4.panta otro da u, 8.panta otro un trešo da u, 9.panta otro da u,
10.pantu, un 12.panta pirmo un otro da u, likuma "Par nodok iem un nodev m" 24.panta pirmo
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da u, 26.panta sest s da as 2.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumu Nr.600
"Par nodok u atbalsta pas kuma īstenošanas k rtība" 2.punktu un Ludzas novada pašvaldības
2012.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.21 "Par nodok a atbalsta pas kuma piem rošanu
nekustam īpašuma nodoklim" 1. un 2.punktu,
emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, finanšu
past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada
18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins,
A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piem rot nodok u atbalsta pas kumu SIA "GR GERI", vienotais reģistr cijas
Nr. 46802002196, nekustam īpašuma nodok a NAP pamatpar dam uz 01.09.2011. Ls 288,04
apm r , pieš irot termi a pagarin jumu uz 5 m nešiem, nosakot m neša maks jumu ne maz k
k Ls 57,61, s kot ar 2012.gada decembra m nesi
2. Sadalīt termi os uz 5 m nešiem nekustam īpašuma nodok a par da, kas izveidojies
p c 01.09.2011., samaksu kopsumm Ls 139,81, nosakot m neša maks jumu ne maz ku k
Ls 27,96, s kot ar 2012.gada decembra m nesi.
3. Aptur t Ludzas novada domes 2012.gada 27.septembra l muma „Par nekustam
īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb no SIA „GR GERI”
(par īpašumu Latgales iel 251, Ludza, Ludzas novads, kadastra numurs 6801 508 0007)”
(protokols Nr. 25 62.§) darbību.
4. Aptur t Ludzas novada domes 2012.gada 27.septembra l muma „Par nekustam
īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb no SIA „GR GERI”
(par īpašumu Latgales iel 251, Ludza, Ludzas novads, kadastra numurs 6801 005 0017)”
(protokols Nr. 25 63.§) darbību.
Šis l mums saska ar Administratīv procesa likuma 70.panta pirmo un otro da u st jas
sp k ar t pazi ošanas brīdi. Saska ar Administratīv procesa likuma 77.pantu, 79.panta
pirmo da u un Nodok u atbalsta pas kuma likuma 13.panta trešo da u šo administratīvo aktu
adres tam ir tiesības apstrīd t m neša laik no t sp k st šan s dienas Šis l mums, saska ar
Administratīv procesa likuma 70.panta pirmo un otro da u, st jas sp k ar t pazi ošanas brīdi.
Saska ar Administratīv procesa likuma 77.pantu, 79.panta pirmo da u un Nodok u atbalsta
pas kuma likuma 13.pnata trešo da u šo administratīvo aktu adres tam ir tiesības apstrīd t
m neša laik no t sp k st šan s dienas Administratīv rajona ties R zeknes tiesu nam ,
Atbrīvošanas alej 88, R zekn , LV-4601.
Pielikum pievienojam NAP maks jumu un par da, kas izveidojies p c 01.09.2011.,
samaksas grafiku.
34. §
Par nodokļu atbalsta pas kuma piem rošanu nekustam
V.Laiz ne

pašuma nodoklim

Pamatojoties uz Nodok u atbalsta pas kuma likuma (turpm k tekst – Likums) 4.panta
otro da u un Ludzas novada pašvaldības 2012.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem
Nr. 21 "Par nodok a atbalsta pas kuma piem rošanu nekustam īpašuma nodoklim", nekustam
īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maks jumiem par Ludzas novada administratīvaj
teritorij esošajiem nekustamajiem īpašumiem tiek piem rots nodok u atbalsta pas kums un to
administr Ludzas novada pašvaldība.
2012.gada 15.oktobrī Ludzas novada pašvaldīb (ien košo dokumentu reģistr cijas
Nr.3-11.2/1980 un Nr. 3-11.2/1981) sa emts SIA „AIRS”, vienotais reģistr cijas
Nr.46803000417, juridisk adrese: „Veikals”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads,
iesniegums par piedalīšanos nodok u atbalsts pas kum nekustam īpašuma nodoklim par
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Ludzas novada administratīvaj teritorij esošajiem nekustamajiem īpašumiem, pieš irot termi a
pagarin jumu uz 34 m nešiem, k arī, pamatojoties uz likuma „Par nodok iem un nodev m”
24.panta pirmo da u un Likuma 2.pantu, lūgums (iesniegums Nr. 1-6) sadalīt termi os nodok a
par du, kas izveidojies p c 01.09.2011., samaksu.
Lietas izskatīšanas gait konstat ts sekojošais.
SIA "AIRS" nekustam īpašuma nodok a par ds Ludzas novada pašvaldības budžet uz
25.10.2012. ir Ls 3370,03; t.sk. pamatpar ds Ls 2651,09 un nokav juma nauda Ls 718,94;
savuk rt uz 01.09.2011. pamatpar ds (turpm k – NAP pamatpar ds) ir Ls 1705,70, ar to saistīt
nokav juma nauda uz 01.10.2012. Ls 605,89.
Likuma 1.panta otraj da noteikts, ka NAP ir vienu reizi veicams pas kums
nokav juma naudas un 90 % soda naudas dz šanai tiem nodok u maks t jiem, kuri līdz
noteiktam datumam samaks NAP pamatpar du un ar to saistīto soda naudu 10 % apm r , k arī,
ka NAP pamatpar ds ir nodok u pamatpar ds, kas noteikts sadalījum pa nodok u veidiem p c
st vok a 01.09.2011. un nav samaks ts līdz NAP uzs kšanas dienai.
Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumu Nr.600 „Nodok u atbalsta pas kuma
īstenošanas k rtība” 2.punkt noteikts, ka nodok a atbalsta pas kums tiek uzs kts 01.10.2012.
Saska ar Likuma 8.panta otro da u, NAP ietvaros nodok u administr cijai ir tiesības
pieš irt samaksas termi a pagarin jumu atbilstoši š diem ierobežojumiem:
1) NAP maks jums sadal ms vien d s da s, un tas maks jams reizi m nesī;
2) NAP maks juma samaksas termi š var tikt pagarin ts līdz 60 m nešiem;
3) NAP m neša maks jums ir vismaz piecdesmit latu katr nodok u veid .
Savuk rt saska ar Likuma 8.panta trešo da u, nodok u maks jumiem, kuru samaksas
termi š ir pagarin ts NAP ietvaros, likuma „Par nodok iem un nodev m” 29.panta otraj da
noteikt nokav juma nauda NAP ietvaros netiek piem rota.
emot v r iepriekš min to, Ludzas novada pašvaldība secina, ka SIA "AIRS" j piem ro
nodok a atbalsta pas kums NAP maks jumam uz 01.09.2011. Ls 1705,70, pieš irot termi a
pagarin jumu uz 34 m nešiem, katru m nesi iemaks jot ne maz k k Ls 50,17.
Likuma „Par nodok iem un nodev m” 24.panta pirmaj da noteikts, ka nodok u
administr cijai ir tiesības sadalīt termi os uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma
iesniegšanas dienas, nodok u maks jumu samaksu.
emot v r min to, Ludzas novada pašvaldība secina, ka SIA "AIRS" nekustam
īpašuma nodok a par ds, kas izveidojies p c 01.09.2011. Ls 1033,43; t.sk. pamatpar ds
Ls 945,39 un nokav juma nauda Ls 88,04, ir sadal ms termi os uz 12 m nešiem, nosakot
m neša maks jumu ne maz k k Ls 86,12. Papildus inform jam, ka emot v r , ka saska ar
likuma „Par nodok iem un nodev m” 24.panta septīto da u, nodok a maks juma sadalīšanas
gadījumos tiek apr in ta nokav juma nauda vienas ceturt s da as apm r no š likuma 29.panta
otraj da noteikt s nokav juma naudas.
Savuk rt, saska ar Likuma 10.pantu, ja nodok u maks t js samaks NAP maks jumu,
nodok u administr cija 21 dienas laik no NAP maks jumu samaksas piln apm r pie em
l mumu par nokav juma naudas dz šanu attiecīb uz NAP maks jumu dz šanu.
Saska ar iepriekš min to, k arī pamatojoties uz Nodok u atbalsta pas kuma likuma
1.panta otro da u, 2.pantu, 4.panta otro da u, 8.panta otro un trešo da u, 9.panta otro da u,
10.pantu, un 12.panta pirmo un otro da u, likuma "Par nodok iem un nodev m" 24.panta pirmo
da u, 26.panta sest s da as 2.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumu Nr.600
"Par nodok u atbalsta pas kuma īstenošanas k rtība" 2.punktu un Ludzas novada pašvaldības
2012.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.21 "Par nodok a atbalsta pas kuma piem rošanu
nekustam īpašuma nodoklim" 1. un 2.punktu,
emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, finanšu
past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada
18.oktobra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins,
A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
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1. Piem rot nodok u atbalsta pas kumu SIA "AIRS", vienotais reģistr cijas
Nr. 46803000417, nekustam īpašuma nodok a NAP pamatpar dam uz 01.09.2011.
Ls 1705,70 apm r , pieš irot termi a pagarin jumu uz 34 m nešiem, nosakot m neša
maks jumu ne maz k k Ls 50,17, s kot ar 2012.gada decembra m nesi.
2. Sadalīt termi os uz 12 m nešiem nekustam īpašuma nodok a par da, kas izveidojies
p c 01.09.2011., samaksu kopsumm Ls 1033,43, nosakot m neša maks jumu ne maz ku k
Ls 86,12, s kot ar 2012.gada decembra m nesi.
Šis l mums saska ar Administratīv procesa likuma 70.panta pirmo un otro da u st jas
sp k ar t pazi ošanas brīdi. Saska ar Administratīv procesa likuma 77.pantu, 79.panta
pirmo da u un Nodok u atbalsta pas kuma likuma 13.panta trešo da u šo administratīvo aktu
adres tam ir tiesības apstrīd t m neša laik no t sp k st šan s dienas Šis l mums, saska ar
Administratīv procesa likuma 70.panta pirmo un otro da u, st jas sp k ar t pazi ošanas brīdi.
Saska ar Administratīv procesa likuma 77.pantu, 79.panta pirmo da u un Nodok u atbalsta
pas kuma likuma 13.pnata trešo da u šo administratīvo aktu adres tam ir tiesības apstrīd t
m neša laik no t sp k st šan s dienas Administratīv rajona ties R zeknes tiesu nam ,
Atbrīvošanas alej 88, R zekn , LV-4601.
Pielikum pievienojam NAP maks jumu un par da, kas izveidojies p c 01.09.2011.,
samaksas grafiku.
35.§
Par nedz vojam s telpas iznom šanu I.K. „Harons”
A.Poik ne, A.Gendele
Iskatot I.K. „Harons”, reģistr cijas Nr.42402016438 2012.gada 24.oktobra Sergeja
Butrima iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr 3-11.2/2065), kur lūdz iznom t nedzīvojamo telpu
18.Novembra 17A, Ludz , Ludzas novad ritu la pakalpojumu sniegšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as 14.punkta b
apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai Dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojam un
nedzīvojam fonda īri (nomu), 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznom šanas k rtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, kas nosaka, ka l mumu par nomas
objekta nodošanu iznom šanai pie em iznom t js, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (J.Atstupens,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Iznom t I.K. „Harons” reģistr cijas Nr. 42402016438, nedzīvojam s telpas
18.Novembra iel 17A, Ludz 27,1 kvm. platīb ritu lu pakalpojumu sniegšanai līdz 2013.gada
31.decembrim.
2. Noteikt nomas maksu Ls 0,75 m nesī par 1 kv.m. un pievienot s v rtības nodoklis
21%.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskai noda ai sagatavot nomas līgumu.
4. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
36.§
Par adrešu piešķiršanu dz vokļu telpu grup m Ludzas novad
V.Kušners
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adres cijas sist mas noteikumi” 9.1.punktu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (J.Atstupens,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Pieš irt dzīvok a telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 68010050099001004 adresi
T lavijas iela 27-4, Ludz , Ludzas novads.
2. Pieš irt dzīvok a telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 68010050099001008 adresi
T lavijas iela 27-8, Ludz , Ludzas novads.
37.§
Inform cija par dz vokļu jaut jumu risin šanu Ludzas novad
F.Bokišs, A.Gendele, J.Kušča
Ludzas novada dzīvok u komisijas priekšs d t js F.Bokišs inform , ka laika posm no
2012.gada 1.janv ra līdz 2012.gada 1.oktobrim notika 17 dzīvok u komisijas s des. Izskatīti 132
iedzīvot ju iesniegumi par uz ems nu rind un dzīvojam s platības pieš iršanu, 24 person m
anul tas zi as par deklar to dzīvesvietu. Veiktas 5 dzīvojam s platības apmai as. 2 person m
nodotas apakšīres tiesības un 14 person m pieš irtas īres tiesības.
Min taj laika posm tika pieš irti 24 dzīvok i, no tiek 1 dzīvoklis pagast . 7 personas
atteic s no pied v tiem dzīvok iem.
No uzskaites grupas – maznodrošin t s personas, 4 person m tika pieš irta dzīvojam
platība.
No uzskaites grupas – b rni b re i un b rni, kuri palikuši bez vec ku g dības un
audzin ti b rnu aprūpes un audzin šanas iest d , audžuģimen vai pie aizbild a, 8 person m
pieš irta dzīvojam platība.
No uzskaites grupas – personas, kuras tiek izliktas no t m piederoš dzīvok a, ja uz šo
dzīvok a īpašumu ir v rsta piedzi a sakar ar maks jumiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojam s telpas lietošanu, m jas uztur šanu, ekspluat ciju un remonta izdevumiem, 2
person m pieš irta dzīvojam platība.
No uzskaites grupas – p r j s personas, 9 person m pieš irta dzīvojam platība.
Ludzas pils t ir 16 soci lie dzīvok i, soci lo dzīvok u īrnieku skaits – 17.
Sniedz inform ciju par rind uz emt m person m, brīvo dzīvok u tehnisko st vokli un
dzīvok u pied šanas un pieš iršanas k rtību. Atzīm , ka uzs kts darbs, lai p rbaudītu inform ciju
par katru personu, kas reģistr ta palīdzības sa emšanai. Dzīvok u komisijai j būt piek uvei
inform cijai, par īpašumtiesību piederību. Ir j p rbauda zi as, vai person m, kas uz emtas vai
lūdz uz emt rind ir atbilstoša dzīvošanai derīga dzīvojam m ja vai dzīvojam telpa.
Domes priekšs d t ja A.Gendele nor da, ka ir sa emtas iedzīvot ju sūdzības un
p rmetumi par dzīvok u komisijas darbu. Ir neskaidrības par rind uz emt m person m un
rindas k rtību. Ierosina mainīt dzīvok u komisijas sast vu.
Uzklausot Ludzas novada dzīvok u komisijas priekšs d t ja F.Bokiša sniegto
inform ciju, domes deput tu viedok us, domes deput ti vienojas:
Ludzas novada dzīvok u komisijas priekšs d t ja F.Bokiša sniegto inform ciju par
dzīvok u jaut jumu risin šanu Ludzas novad pie em zin šanai.
Domes s des darba k rtības jaut jumi izskatīti.
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Ludzas Novadp tniecības muzeja direktore M.Bule sniedz p rskatu par Ludzas
Novadp tniecības muzeja darbu. Inform par muzeja misiju, kr juma darbu, zin tniskip tniecisko darbu un komunik ciju darbu (apmekl t ju skaits, pas kumi, ekskursijas).
Iepazīstina ar ierec m un pl niem 2013.gadam.
Uzklausot sniegto inform ciju, domes deput ti vienojas:
Ludzas Novadp tniecības muzeja direktores sniegto p rskatu par Ludzas
Novadp tniecības muzeja darbu pie emt zin šanai.
Domes priekšs d t ja A.Gendele atzinīgi nov rt muzeja kolektīva paveikto darbu.
Ierosina kop ar Ludzas novada Tūrisma inform cijas centra speci listiem izstr d t un
apmekl t jiem pied v t jaunu produktu.
Ludzas novada domes priekšs d t ja A.Gendele sniedz inform ciju par sarun m ar SIA
„Ludzas Bio Enerģija”, pan kto vienošanos par šaubīgo debitoru par du norakstīšanu,
iedzīvot ju par diem, soda sankcij m, par du piedzi u un turpm ko sadarbību.
Uzklausot sniegto inform ciju, domes deput tu viedok us, domes deput ti vienojas:
Sniegto inform ciju pie em zin šanai.
S di sl dz plkst. 11.40.
S des vadīt ja
Domes s des protokols parakstīts 2012.gada 26.oktobrī.

A.Gendele

S des protokol t ja
Domes s des protokols parakstīts 2012.gada 26.oktobrī.

I.Vonda

