LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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
2013.gada 25.apr l

Ludz

Protokols Nr. 7

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēdi atkl j plkst. 10.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdēt ja Al na Gendele
Protokolē – administratīv s nodaļas pašvaldības sekret re Ināra Vonda
S d piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Tatjana Loseviča, Jevge ijs Lukašenoks, Valent na Lukina, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Ksenija Miklaševiča, Olga Petrova, Anatolijs Stjade
S d nepiedalās: Jevgenija Kušča – aiz emta pamatdarb ; Voldemārs Diba ins – aiz emts
pamatdarb
S d klātesošas personas: Vilhelms Kušners, zemes ierīcības inženieris; Anatolijs Trizna,
zemes lietu speci lists; Vadims Maškancevs, datorsistēmu un datortīklu administrators;
Tatjana Binovska, juriskonsulte; Aina Poikāne, nekustam īpašuma ekonomiste; L ga Mežule,
finanšu un gr matvedības nodaļas vadīt ja; Anastasija ukša, finanšu un gr matvedības nodaļas
vadīt jas vietniece budžeta jaut jumos; Lilita Gorbunova-Kozlova, Ludzas novada soci l
dienesta vadīt ja
Bez tam s d piedalās: Sergejs Timofejevs, laikraksta „Ludzas Zeme” žurn lists; Andris
L pacis, SIA „Ludzas apsaimniekot js” valdes priekšsēdēt js; Dace Stirāne, Latvijas Radio
žurn liste
SIA „Ludzas apsaimniekot js” valdes priekšsēdēt js A.Līpacis sniedz inform ciju par
uz ēmuma finansi liem r dīt jiem 2013.gada 1.ceturksnī un veiktajiem pas kumiem uz ēmuma
darbības uzlabošanai. Raksturo iecirk u darbu un rezult tus.
Atzīmē, ka 2013.gada 1.ceturksni uz ēmums noslēdza ar peļ u Ls 32 408,36. Pieaugums
pret 2012.gada 1.ceturksni liecina par uz ēmuma darbības uzlabošanos.
Uzklausot SIA „Ludzas apsaimniekot js” valdes priekšsēdēt ja A.Līpača sniegto
inform ciju, atbildes uz domes deput tu jaut jumiem, domes deput ti vienojas:
SIA „Ludzas apsaimniekot js” valdes priekšsēdēt ja A.Līpača sniegto inform ciju par
SIA „Ludzas apsaimniekot js” uz ēmuma darbu 2013.gada 1.ceturksnī pie emt zin šanai.
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Atklāti balsojot: „par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, domes sēdes darba k rtība apstiprin ta.
Sēdes darba k rtīb 30 jaut jumi.
Sēdes vadīt ja A.Gendele pied v balsot par domes sēdes papildus darba k rtību. Sēdes
papildus darba k rtīb ir 3 jaut jumi.
Domes s des papildus darba kārt ba:
1. Par dzīvokļa Nr. 19, Liep jas iel 21, Ludza, Ludzas novads atsavin šanu un
p rdošanas cenas apstiprin šanu.
2. Par nekustam īpašuma, dzīvokļa Nr. 4, Maz Ezerkrasta iel 5, Ludz , Ludzas novad
izsoles protokola un izsoles rezult ta apstiprin šanu.
3. Par pašvaldības līdzfinansējuma pieš iršanu daudzdzīvokļu m jai Skolas iel 25,
Ludz , Ludzas novads.
Atklāti balsojot: „par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, domes sēdes papildus darba k rtība
apstiprin ta.
Darba kārt ba:
1. Par adreses pieš iršanu vai mai u zemes vienīb m un ēk m.
2. Par adrešu pieš iršanu, mai u vai dzēšanu Ludzas novad .
3. Par ēku uzturēšanai nepieciešam s zemes platības noteikšanu.
4. Par uzmērīt s zemes platības, lietošanas mēr a un apgrūtin jumu apstiprin šanu.
5. Par zemes lietošanas mēr a mai u zemes vienībai.
6. Par zemes nomas tiesību pieš iršanu un nomas līguma noslēgšanu.
7. Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nosaukuma pieš iršanu.
8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 004 0062, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads sadalīšanu atseviš s zemes vienīb s.
9. Par zemes lietošanas mēr a mai u zemes vienīb m.
10. Par zemes nomas tiesību pieš iršanu un nomas līgumu noslēgšanu.
11. Par zemes vienības piekritību Ludzas novada pašvaldībai.
12. Par nekustam īpašuma nosaukuma pieš iršanu.
13. Par finansējuma pieš iršanu bērnu no trūcīg m ģimenēm ēdin šanas izdevumu
apmaksai skolu radošaj s darbnīc s un vasaras nometnē 2013.gada jūnija mēnesī.
14. Par Saistošo noteikumu Nr. __ „Par grozījumiem 2009.gada 17.septembra Ludzas
novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes m j s darba organizēšanu un
pakalpojuma sa emšanas k rtību Ludzas novad ”” apstiprin šanu.
15. Par debitoru par du dzēšanu.
16. Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas un apkures maksas apmaksu.
17. Par pašvaldības finansējuma pieš iršanu.
18. Par saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Ludzas novada domes 2013.gada
24.janv ra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam””
apstiprin šanu.
19. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
20. Par Ludzas novada pašvaldības 2012.gada p rskata apstiprin šanu.
21. Par saistošo noteikumu Nr. ___ „Par pašvaldības zemes nomu Ludzas novad ”
apstiprin šanu.
22. Par ikmēneša pabalsta pieš iršanu J.G..
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23. Par Ludzas novada pašvaldības iest des „Ludzas novada pašvaldība” Attīstības un
nekustam īpašuma nodaļas, un Finanšu un gr matvedības nodaļas darbinieku amatu sarakstu un
amatalgu apstiprin šanu.
24. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 13, Dagdas iel 1, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai.
25. Par nekustam īpašuma, zemes gabala 1.31 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
Nr. 6850 007 0293, Cirmas pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai.
26. Par nekustam īpašuma, zemes gabala 1.58 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
Nr. 6888 002 0137 „Lindas”, Pure u pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai.
27. Par nekustam īpašuma, apbūvēta zemes gabala 0,57 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu Nr. 6880 001 0444 „Loci i”, Ezernīki, ukšu pagast , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai.
28. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 „Kaimi i”, Pildas pagast , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai.
29. Par sadarbības līguma noslēgšanu.
30. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
31. Par dzīvokļa Nr. 19, Liep jas iel 21, Ludza, Ludzas novads atsavin šanu un
p rdošanas cenas apstiprin šanu.
32. Par nekustam īpašuma, dzīvokļa Nr. 4, Maz Ezerkrasta iel 5, Ludz , Ludzas
novad izsoles protokola un izsoles rezult ta apstiprin šanu.
33. Par pašvaldības līdzfinansējuma pieš iršanu daudzdzīvokļu m jai Skolas iel 25,
Ludz , Ludzas novads.
1.§
Par adreses piešķiršanu vai mai u zemes vien bām un kām
V.Kušners
1.
Lēmuma teksts
2.

Lēmuma teksts

3.

Lēmuma teksts

2.§
Par adrešu piešķiršanu, mai u vai dz šanu Ludzas novadā
V.Kušners
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.pantu, Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 „Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas
novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adreses objektu „Mežavoti”, Tut ni,
Cirmas pagasts, Ludzas novads (kods 104894471).
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2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0111 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Sarmas”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads uz adresi „Sarmas”,
Pabarga, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0284 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Veikals”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads uz adresi „Veikals”,
Pokumina, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
4. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0254 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Darbnīcas”, Pļ tova, Cirmas pagasts, Ludzas novads uz adresi
„Darbnīcas”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
5. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0286 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Oglītes”, Pļ tova, Cirmas pagasts, Ludzas novads uz adresi „Oglītes”,
Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
6. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0170 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Uzkalni š”, Cereļeva, Cirmas pagasts, Ludzas novads uz adresi
„Uzkalni š”, Ramslova, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
7. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 007 0065 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Cerība”, Biži, Cirmas pagasts, Ludzas novads uz adresi „Cerība”,
Pabarga, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
8. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0145 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Zalmani”, Dubinova, Cirmas pagasts, Ludzas novads uz adresi „Zalmani”,
Krjakova, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
9. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0166 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „ iršziedi”, Kleperi, Cirmas pagasts, Ludzas novads uz adresi „ iršziedi”,
Antiži, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
10. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 006 0023 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Salnas”, Svjataja Gorka, Cirmas pagasts, Ludzas novads uz adresi
„Salnas”, Kivļi, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
11. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 007 0133 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Salmi i”, Muļči, Cirmas pagasts, Ludzas novads uz adresi „Salmi i”,
Pabarga, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
12. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 004 0105 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Eži”, Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads uz adresi „Eži”, Garbari,
Cirmas pagasts, Ludzas novads.
13. Dzēst no Valsts adrešu reģistra adreses objektu „Avia”, Tut ni, Cirmas pagasts,
Ludzas novads (kods 104894736).
14. Dzēst no Valsts adrešu reģistra adreses objektu „Krasti”, Pļ tova, Cirmas pagasts,
Ludzas novads (kods 105882862).
15. Dzēst no Valsts adrešu reģistra adreses objektu „Gaismas”, Dubinova, Cirmas
pagasts, Ludzas novads (kods 106013518).
16. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 005 0052 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Rūkīši”, Peļ i, Pure u pagasts, Ludzas novads uz adresi „Rūkīši”, Eniki,
Pure u pagasts, Ludzas novads.
17. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 004 0299 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Zīles”, Eniki, Pure u pagasts, Ludzas novads uz adresi „Neļ īte”,
Kivdolova, Pure u pagasts, Ludzas novads.
18. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 004 0193 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Briežkalns”, Kivdolova, Pure u pagasts, Ludzas novads uz adresi
„Briežkalns”, Burduški, Pure u pagasts, Ludzas novads.
19. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 005 0012 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Pakalni”, Kivdolova, Pure u pagasts, Ludzas novads uz adresi „Pakalni”,
Pivkai i, Pure u pagasts, Ludzas novads.
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20. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 004 0029 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Ceri i”, Matjunki, Pure u pagasts, Ludzas novads uz adresi „Ceri i”,
Nīkani, Pure u pagasts, Ludzas novads.
21. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 004 0111 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Mauri i”, Čipoti, Pure u pagasts, Ludzas novads uz adresi „Mauri i”,
Degini, Pure u pagasts, Ludzas novads.
22. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0279 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Bērzi i”, Auzi i, Pure u pagasts, Ludzas novads uz adresi „Bērzi i”,
Stoponi, Pure u pagasts, Ludzas novads.
23. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 002 0075 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Priedaines”, Arkani, Pure u pagasts, Ludzas novads uz adresi
„Priedaines”, Krikši, Pure u pagasts, Ludzas novads.
24. Pieš it zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0280 un ar to funkcion li
saistītai ēkai adresi „Bērzi i”, Stoponi, Pure u pagasts, Ludzas novads.
26. Pieš it zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 005 0095 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Lazdulejas”, Tribuki, Pure u pagasts, Ludzas novads.
27. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adreses objektu „Liesmas”, Vitkupova,
Pure u pagasts, Ludzas novads (kods 104987875).
28. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adreses objektu „Akoti”, Martiši,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kods 106177444).
29. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adreses objektu „Martiši”, Martiši,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kods 105870366).
30. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adreses objektu „Noma”, Istalsna,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kods 105870776).
31. Pieš it zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0822 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Mauri i”, Romandova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
32. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0390 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „STA-8072”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads uz adresi „STA8072”, Romandova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
33. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0494 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Sūnuciems”, Būruški Isnaudas pagasts, Ludzas novads uz adresi
„Sūnuciems”, Zači, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
34. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6858 001 0047 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Pabērzi”, Zeiļi Isnaudas pagasts, Ludzas novads uz adresi „Pabērzi”,
Runtorta, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
35. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adreses objektu „Kraukļi”, Runtorta,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kods 103716241).
36. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6858 001 0080 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Nogale”, Vamži, Isnaudas pagasts, Ludzas novads uz adresi „Nogale”,
Eipļi, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
37. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6858 003 0038 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Dangas”, Meļaški, Isnaudas pagasts, Ludzas novads uz adresi „Dangas”,
Kovaļki, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
38. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adreses objektu „Līdumnieki”, Kovaļki,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kods 103708580).
39. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6858 008 0021 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Akme kalni”, Otrie Boki, Isnaudas pagasts, Ludzas novads uz adresi
„Akme kalni”, G gari, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
40. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6858 008 0018 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Niedras”, Otrie Boki, Isnaudas pagasts, Ludzas novads uz adresi
„Niedras”, G gari, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
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41. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6858 008 0057 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Vilk beles”, Otrie Boki, Isnaudas pagasts, Ludzas novads uz adresi
„Vilk beles”, G gari, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
42. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adreses objektu „Pajumte”, Poļu Gorbuni,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kods 103716178).
43. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adreses objektu „Jakskalns”, Būruš i,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kods 104945723).
44. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6858 010 0111 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Vēlaine”, Poļu Gorbuni, Isnaudas pagasts, Ludzas novads uz adresi
„Vēlaine”, Krievu Gorbuni, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
45. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0076 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Staburagi”, Isnauda, Isnaudas pagasts, Ludzas novads uz adresi
„Staburagi”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
46. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0152 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Vaideres”, Pekševa, Isnaudas pagasts, Ludzas novads uz adresi
„Vaideres”, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
47. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adreses objektu „Led ji”, Pustjaki, ukšu
pagasts, Ludzas novads (kods 105755178).
48. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0423 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Granti”, ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads uz adresi „Granti”, Pilda,
ukši pagasts, Ludzas novads.
49. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0019 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Ozoli”, ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads uz adresi „Ozoli”, Pilda,
ukši pagasts, Ludzas novads.
50. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0127 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Egļukrasti”, Rūdova, ukšu pagasts, Ludzas novads uz adresi
„Egļukrasti”, Fedorki, ukši pagasts, Ludzas novads.
51. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0218 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Zīlītes”, Vec ni, ukšu pagasts, Ludzas novads uz adresi „Zīlītes”,
Veseri, ukši pagasts, Ludzas novads.
52. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0233 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Zvani”, Kurmalina, ukšu pagasts, Ludzas novads uz adresi „Zvani”,
Mazie Kukuļi, ukši pagasts, Ludzas novads.
3.§
Par ku uztur šanai nepieciešamās zemes plat bas noteikšanu
V.Kušners
Lēmuma teksts

4.§
Par uzm r tās zemes plat bas, lietošanas m rķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu
V.Kušners
1.
Lēmuma teksts
2.

Lēmuma teksts
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3.
Ar Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 25.oktobra lēmumu (protokols Nr.28.5.§) „Par
zemes vienību atzīšanu pare piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai” tika atzīts zemes vienība
k starpgabals 420 kv.m platīb ar kadastra apzīmējumu 6801 008 0092 Maskavas apvedceļš 2D,
Ludza, Ludzas novads ir piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai. Pamatojoties uz Latvijas
Republikas likumu „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu
zemesgr mat ” 3.panta otr s daļas 4.punktu un 41.panta otr s daļas 6.punktu zemes gabals 420
kv.m platīb Maskavas apvedceļš 2D, Ludza, Ludzas novads ir piekrītošs Ludzas novada
pašvaldībai. SIA „KVINTESENCE” (reģistr cijas Nr.42403023757) 2013.gada 29.mart veicot
zemes gabala Maskavas apvedceļš 2D, Ludza, Ludzas novads uzmērīšanu, tika precizēta zemes
gabala platība (no 420 kv.m uz 426 kv.m). Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE”
sagatavotajiem zemes lietošanas (zemes gabala Maskavas apvedceļš 2D, Ludza, Ludzas novads
pl ns mērog 1:500) un Ludzas novada pašvaldības Ludzas pilsētas zemes komisijas 2013.gada
16.aprīļa protokola Nr.7 lēmumu, un Ludzas novada domes teritori l un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina,
A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldībai, reģistr cijas Nr.90000017453, zemes gabala
robežu pl nu 426 kv.m platīb ar kadastra apzīmējumu 6801 008 0092 (īpašuma kadastra numurs
6801 008 0100) Maskavas apvedceļš 2D, Ludza, Ludzas novads ar zemes lietošanas mēr a kodu
1101 (zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josl un ceļu zemes nodalījuma josl ).
2. Apstiprin t zemes gabalam Maskavas apvedceļš 2D, Ludza Ludzas novads
apgrūtin jumus:
2.1. aizsargjoslas teritorija gar valsts galvenajiem autoceļiem – 0,0426 ha,
2.2. pierobeža – 0,0426 ha.
5. §
Par zemes lietošanas m rķa mai u zemes vien bai
V.Kušners

Izskatot S. Z., dzīvo (adrese), 11.04.2013. iesniegumu, reģ. 11.04.2013. ar
Nr.3.1.1.11.2/698, par zemes lietošanas mēr a mai u zemes gabalam 636 kv.m platīb ar
kadastra apzīmējumu 6801 008 0007 Latgales iel 232, Ludza, Ludzas novads, tas ir no kodu
0908 (p rējo sabiedrisk s nozīmes objektu apbūve) uz kodu 0801 (komercdarbības objektu
apbūve), pamatojoties uz „Divst vu nedzīvojam s ēkas vienk ršota rekonstrukcija par biroja
ēku” projektu, tika konstatēts, ka:
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 24.febru ra noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mēr u klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mēr u
noteikšanas un mai as k rtība” grozījumu 3.daļas 17.3.punkts nosaka, ka lietošanas mēr i
nosaka, ja izsniegta būvatļauja, tai skait rekonstrukcijai vai vienk ršotai rekonstrukcijai, kuru
īstenojot mainīsies:
17.3.1. būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas
mēr im;
17.3.2. telpu grupas lietošanas veids būvēs, kuru galvenais lietošanas veids ir "Divu
dzīvokļu m jas", "Triju vai vair ku dzīvokļu m jas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai
"Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas" (turpm k - ēkas ar izvērtējam m telpu
grup m), un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mēr im..
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 24.febru ra noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mēr u klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mēr u noteikšanas un
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mai as k rtība” grozījumu 3.daļas 17.3.punktu un Ludzas novada teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis
(J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 636 kv.m platīb ar kadastra apzīmējumu 6801 008 0007 Latgales
iel 232, Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas mēr i no kodu 0908 (p rējo sabiedrisk s
nozīmes objektu apbūve) uz kodu 0801 (komercdarbības objektu apbūve).

6.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
V.Kušners
Izskatot SIA „LEMURI”, juridisk adrese „Upenieki”, Isnauda, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads, 22.03.2013. iesniegumu, reģ. 26.03.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/545, par zemes gabala 1,3 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0378 ukšu pagasts, Ludzas novads pieš iršanu nom .
Ar Ludzas rajona ukšu pagasta padomes sēdes 2009.gada 29.janv ra lēmumu
(protokols Nr.1.3.§) 40.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības J zepam Lub nam uz zemes
gabaliem 1,3 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0378 ukšu pagasts, Ludzas novads.
Ludzas rajona ukšu pagasta pašvaldība 2009.gada 31.mart noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.31 ar J zepu Lub nu uz zemes gabalu 1,3 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 6880 001 0378 ukšu pagasts, Ludzas novads.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laik
pašvaldīb m piekrīt un uz attiecīg s pašvaldības v rda zemesgr mat s ierakst ma neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.daļai noteiktaj termi ir noslēgti
zemes nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes sēdes 2011.gada 24.febru ra lēmumu (protokols Nr.2.8.§)
56.punktu tika atzīts, ka zemes gabals 1,3 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0378
ukšu pagasts, Ludzas novads ir piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz Pamatojoties uz Likuma par pašvaldīb m 14.panta pirm s daļas
2.punktu, 15.panta pirm s daļas 13.punktu un 21.panta pirm s daļas 23.punktu, un 27.punktu
Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3. nodaļas
18.3.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne,
A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Pieš irt SIA „LEMURI”, reģistr cijas numurs 42403029745, nom zemes vienību 1,3
ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0378 ukšu pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada
1.maiju.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „LEMURI”, reģistr cijas numurs 42403029745,
par zemes vienību 1,3 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0378 ukšu pagasts, Ludzas
novads termi no 2013.gada 1.maija līdz 2018.gada 30.aprīlim uz 5 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s vērtības gad .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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7. §
Par zemes vien bu atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
1.
Lēmuma teksts
2.

Lēmuma teksts

3.

Lēmuma teksts

8. §
Par zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 6892 004 0062, Rund nu pagasts, Ludzas
novads sadal šanu atsevišķās zemes vien bās
A.Trizna
Lēmuma teksts

9. §
Par zemes lietošanas m rķa mai u zemes vien bām
A.Trizna
1.
Izskatot SIA Kurmas dzeguze, reģ. Nr.51503058391, juridisk adrese Brīvības iel 24,
Kr slava, Kr slavas novads, 07.03.2013. iesniegumu, reģ. 11.03.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/442, par
zemes lietošanas mēr a mai u zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0109 uz kodu
0503 - sportam un atpūtai aprīkot s dabas teritorijas.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mēr u klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mēr u noteikšanas un
mai as k rtība” 17.punktu un 18.punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.2024.gadam, kas 2013.gada 31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un Grafisk daļa” (novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Mainīt zemes lietošanas mēr i zemes vienībai 15,4 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6886 002 0109 „Ezeri”, Kukujeva, Pildas pagasts, Ludzas novads no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0503 (sportam un atpūtai aprīkot s
dabas teritorijas).
2.
Izskatot SIA Tālava MK, reģ. Nr.40103439631, juridisk adrese Brīvības iel 24,
Kr slava, Kr slavas novads, 07.03.2013. iesniegumu, reģ. 11.03.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/441, par

10
zemes lietošanas mēr a mai u zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0290 uz kodu
0503 - sportam un atpūtai aprīkot s dabas teritorijas.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mēr u klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mēr u noteikšanas un
mai as k rtība” 17.punktu un 18.punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.2024.gadam, kas 2013.gada 31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un Grafisk daļa” (novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Mainīt zemes lietošanas mēr i zemes vienībai 7,4 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6886 001 0290, Pildas pagasts, Ludzas novads no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0503 (sportam un atpūtai aprīkot s dabas
teritorijas).
3.
Izskatot SIA Plisunas krastu, reģ. Nr.42403027037, juridisk adrese Brīvības iel 24,
Kr slava, Kr slavas novads, 07.03.2013. iesniegumu, reģ. 11.03.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/440, par
zemes lietošanas mēr a mai u zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 005 0018 uz kodu
0503 - sportam un atpūtai aprīkot s dabas teritorijas.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mēr u klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mēr u noteikšanas un
mai as k rtība” 17.punktu un 18.punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.2024.gadam, kas 2013.gada 31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un Grafisk daļa” (novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Mainīt zemes lietošanas mēr i zemes vienībai 7,2 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6860 005 0018 „Nikolaji”, Ustje, Istras pagasts, Ludzas novads no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0503 (sportam un atpūtai aprīkot s
dabas teritorijas).
10. §
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l gumu nosl gšanu
A.Trizna
1.
Izskatot Ludzas rajona Rund nu pagasta zemnieku saimniec bas UZ M JA
VEIKSME, reģ. Nr.52401016911, juridisk adrese Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads,
09.04.2013. iesniegumu, reģ. 09.04.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/676, par zemes nomas līguma
noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Rundēnu pagasta padomes sēdes 2007.gada
28.jūnija lēmumu (protokols Nr.6.,1.&) tika izbeigtas lietošanas tiesības A. J., personas kods
XXX, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0417, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads.
2007.gada 24.oktobrī uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0417 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.18 starp Rundēnu pagasta padomi un Anto inu Jaskoviču.
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Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.marta lēmumu (protokols Nr.4.,13.§,22.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 2,5 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0417, Rundēnu pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2013.gada 18.janv ra vienošan s Nr.Z-6/2013 starp Ludzas novada pašvaldību un
Anto inu Jaskoviču, izbeigts pirms termi a notecējuma 2007.gada 24.oktobra zemes nomas
līgums Nr.18 uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0417. Uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6892 005 0417, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13
balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Pieš irt Ludzas rajona Rund nu pagasta zemnieku saimniec bai UZ M JA
VEIKSME, reģ. Nr. 52401016911, nom zemes vienību 2,5 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6892 005 0417, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada 1.maiju bez apbūves tiesīb m uz
pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ludzas rajona Rund nu pagasta zemnieku
saimniec bu UZ M JA VEIKSME uz zemes vienību 2,5 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6892 005 0417, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s vērtības.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot Ludzas rajona Rund nu pagasta zemnieku saimniec bas UZ M JA
VEIKSME, reģ. Nr.52401016911, juridisk adrese Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads,
09.04.2013. iesniegumu, reģ. 09.04.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/676, par zemes nomas līguma
noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Rundēnu pagasta padomes sēdes 2009.gada
3.marta lēmumu (protokols Nr.2.,4.§,4.13.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības V. J., personas
kods XXX, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0382, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads.
2009.gada 11.mart uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0382 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.08/2009 starp Rundēnu pagasta padomi un Vjačeslavu Jarbusu.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.marta lēmumu (protokols Nr.4.,13.§,31.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 3,3 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0382, Rundēnu pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2013.gada 14.janv ra vienošan s Nr.Z-2/2013 starp Ludzas novada pašvaldību un
Vjačeslavu Jarbusu, izbeigts pirms termi a notecējuma 2009.gada 11.marta zemes nomas līgums
Nr.08/2009 uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0382. Uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6892 005 0382, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13
balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Pieš irt Ludzas rajona Rund nu pagasta zemnieku saimniec bai UZ M JA
VEIKSME, reģ. Nr. 52401016911, nom zemes vienību 3,24 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6892 005 0382, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada 1.maiju bez apbūves tiesīb m uz
pieciem gadiem.
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2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ludzas rajona Rund nu pagasta zemnieku
saimniec bu UZ M JA VEIKSME uz zemes vienību 3,24 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6892 005 0382, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s vērtības.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot Ludzas rajona Rund nu pagasta zemnieku saimniec bas UZ M JA
VEIKSME, reģ. Nr.52401016911, juridisk adrese Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads,
09.04.2013. iesniegumu, reģ. 09.04.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/676, par zemes nomas līguma
noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Rundēnu pagasta padomes sēdes 2009.gada
3.marta lēmumu (protokols Nr.2.,4.§,4.31.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības J. B., personas
kods XXX, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0387, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads.
2009.gada 07.maij uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0387 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.23/2009 starp Rundēnu pagasta padomi un J ni Babru.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.marta lēmumu (protokols Nr.4.,13.§,46.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 1,5 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0387, Rundēnu pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
J nis Babra ar savu iesniegumu atsak s no nomas tiesīb m uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6892 005 0387. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0387,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13
balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Lauzt Ludzas rajona Rundēnu pagasta padomes 2009.gada 07.maija zemes nomas
līgumu Nr.23/2009.
2. Pieš irt Ludzas rajona Rund nu pagasta zemnieku saimniec bai UZ M JA
VEIKSME, reģ. Nr. 52401016911, nom zemes vienību 1,5 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6892 005 0387, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada 1.maiju bez apbūves tiesīb m uz
pieciem gadiem.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ludzas rajona Rund nu pagasta zemnieku
saimniec bu UZ M JA VEIKSME uz zemes vienību 1,5 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6892 005 0387, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s vērtības.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot Ludzas rajona Rund nu pagasta zemnieku saimniec bas UZ M JA
VEIKSME, reģ. Nr.52401016911, juridisk adrese Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads,
09.04.2013. iesniegumu, reģ. 09.04.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/676, par zemes nomas līguma
noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Rundēnu pagasta padomes sēdes 2009.gada
3.marta lēmumu (protokols Nr.2.,4.§,4.34.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības N. L., personas
kods XXX, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 006 0171, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads.
2009.gada 11.mart uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 006 0171 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.10/2009 starp Rundēnu pagasta padomi un Nadeždu Losevu.
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Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.marta lēmumu (protokols Nr.4.,13.§,33.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 7,4 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 006 0171, Rundēnu pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2012.gada 24.oktobra vienošan s starp Ludzas novada pašvaldību un Nadeždu Losevu,
izbeigts pirms termi a notecējuma 2009.gada 11.marta zemes nomas līgums Nr.10/2009 uz
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 006 0171. Uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6892 006 0171, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13
balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Pieš irt Ludzas rajona Rund nu pagasta zemnieku saimniec bai UZ M JA
VEIKSME, reģ. Nr. 52401016911, nom zemes vienību 7,4 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6892 006 0171, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada 1.maiju bez apbūves tiesīb m uz
pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ludzas rajona Rund nu pagasta zemnieku
saimniec bu UZ M JA VEIKSME uz zemes vienību 7,4 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6892 006 0171, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s vērtības.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot Ludzas rajona Rund nu pagasta zemnieku saimniec bas UZ M JA
VEIKSME, reģ. Nr.52401016911, juridisk adrese Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads,
09.04.2013. iesniegumu, reģ. 09.04.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/677, par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6892 001 0033, Rundēnu pagasts, Ludzas novads pieš iršanu nom .
Zemes vienība 3,92 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 001 0033 Rundēnu pagasts,
Ludzas novads ir ieskaitīta rezerves zemes fond .
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administratīv procesa likums” 15.panta
12.daļa nosaka, ka iest de vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jaut jumu, pamatojoties uz to, ka šis
jaut jums nav noregulēts ar likumu vai citu rējo normatīvo aktu (iest žu un tiesu juridisk s
obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī
tiesību norma neparedz piemērošanas meh nismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie
akti, kas tuv k regulētu attiecīg s tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz gadījumu,
kad nav izveidota iest de vai nedarbojas iest de, kurai šī tiesību norma ir j piemēro vai cit d
veid j piedal s t s piemērošan .
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes
p rvaldības likuma koncepciju” pirm s daļas 1.3.punkts, kas paredz, ka 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.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa
noteikumiem Nr.214 „Par Zemes p rvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes
nomu” 3.daļas 18.3.punktu, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina,
A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:
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1. Pieš irt Ludzas rajona Rund nu pagasta zemnieku saimniec bai UZ M JA
VEIKSME, reģ. Nr. 52401016911, nom zemes vienību 3,92 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6892 001 0033, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada 1.maiju bez apbūves tiesīb m uz
diviem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ludzas rajona Rund nu pagasta zemnieku
saimniec bu UZ M JA VEIKSME uz zemes vienību 3,92 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6892 001 0033, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s vērtības.
4. Iznom t jam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz rējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
Lēmuma teksts
7.
Izskatot Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, juridisk adrese Zilupes novads, Zaļesjes
pagasts, Sviļova, „Vinca”, 12.02.2013. iesniegumu, reģ. 12.02.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/277, par
zemes nomas līguma noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes
sēdes 2009.gada 30.janv ra lēmumu (protokols Nr.1.,4.&) tika izbeigtas lietošanas tiesības A. K.,
personas kods XXX, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0216, Nirzas pagasts,
Ludzas novads.
2009.gada 30.janv rī uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0216 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.5/09 starp Nirzas pagasta padomi un A. K..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.febru ra lēmumu (protokols Nr.2.,14.§,3.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 1,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0216, Nirzas pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
A. K. 14.10.2010. miris. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0216,
Nirzas pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13
balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Lauzt Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes 2009.gada 30.janv ra zemes nomas
līgumu Nr.5/09.
2. Pieš irt Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, nom zemes vienību 1,0 ha platīb ar
kadastra apzīmējumu 6878 005 0216, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada 1.maiju bez
apbūves tiesīb m uz pieciem gadiem.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vinca Agro SIA uz zemes vienību 1,0 ha platīb ar
kadastra apzīmējumu 6878 005 0216, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s vērtības.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
8.
Izskatot Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, juridisk adrese Zilupes novads, Zaļesjes
pagasts, Sviļova, „Vinca”, 12.02.2013. iesniegumu, reģ. 12.02.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/277, par
zemes nomas līguma noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes
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sēdes 2009.gada 30.janv ra lēmumu (protokols Nr.1.,4.&) tika izbeigtas lietošanas tiesības A. K.,
personas kods XXX, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0226, Nirzas pagasts,
Ludzas novads.
2009.gada 30.janv rī uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0226 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.5/09 starp Nirzas pagasta padomi un A. K..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.febru ra lēmumu (protokols Nr.2.,14.§,3.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 0,3 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0226, Nirzas pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
A. K. 14.10.2010. miris. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0226,
Nirzas pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13
balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Lauzt Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes 2009.gada 30.janv ra zemes nomas
līgumu Nr.5/09.
2. Pieš irt Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, nom zemes vienību 0,3 ha platīb ar
kadastra apzīmējumu 6878 005 0226, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada 1.maiju bez
apbūves tiesīb m uz pieciem gadiem.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vinca Agro SIA uz zemes vienību 0,3 ha platīb ar
kadastra apzīmējumu 6878 005 0226, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s vērtības.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
9.
Izskatot Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, juridisk adrese Zilupes novads, Zaļesjes
pagasts, Sviļova, „Vinca”, 12.02.2013. iesniegumu, reģ. 12.02.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/278, par
zemes nomas līguma noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Briģu pagasta padomes
sēdes 2007.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.9.,8.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības A. K.,
personas kods XXX, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0256, Briģu pagasts,
Ludzas novads.
2007.gada 5.septembrī uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0256 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.24 starp Briģu pagasta padomi un A. K..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 28.aprīļa lēmumu (protokols Nr.7.,20.§,23.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 2,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0256, Briģu pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
A. K. 12.04.2009. miris. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0256, Briģu
pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13
balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Lauzt Ludzas rajona Briģu pagasta padomes 2007.gada 5.septembra zemes nomas
līgumu Nr.24.
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2. Pieš irt Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, nom zemes vienību 2,0 ha platīb ar
kadastra apzīmējumu 6846 007 0256, Briģu pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada 1.maiju bez
apbūves tiesīb m uz pieciem gadiem.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vinca Agro SIA uz zemes vienību 2,0 ha platīb ar
kadastra apzīmējumu 6846 007 0256, Briģu pagasts, Ludzas novads.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s vērtības.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
10.
Izskatot Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, juridisk adrese Zilupes novads, Zaļesjes
pagasts, Sviļova, „Vinca”, 12.02.2013. iesniegumu, reģ. 12.02.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/278, par
zemes nomas līguma noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Briģu pagasta padomes
sēdes 2007.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.9.,8.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības J. P.,
personas kods XXX, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 001 0170, Briģu pagasts,
Ludzas novads.
2007.gada 29.august uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 001 0170 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.22 starp Briģu pagasta padomi un Jevģeniju Parfilovu.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 28.aprīļa lēmumu (protokols Nr.7.,20.§,21.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 0,1 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 001 0170, Briģu pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Jevģenija Parfilova 10.03.2009. mirusi. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846
001 0170, Briģu pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13
balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Lauzt Ludzas rajona Briģu pagasta padomes 2007.gada 29.augusta zemes nomas
līgumu Nr.22.
2. Pieš irt Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, nom zemes vienību 0,1 ha platīb ar
kadastra apzīmējumu 6846 001 0170, Briģu pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada 1.maiju bez
apbūves tiesīb m uz pieciem gadiem.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vinca Agro SIA uz zemes vienību 0,1 ha platīb ar
kadastra apzīmējumu 6846 001 0170, Briģu pagasts, Ludzas novads.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s vērtības.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
11.
Lēmuma teksts
12.

Lēmuma teksts

11. §
Par zemes vien bas piekrit bu Ludzas novada pašvald bai
A.Trizna
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Ar Ludzas rajona Pildas pagasta padomes sēdes 2009.gada 4.febru ra lēmumu „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu fizisk m un juridisk m person m” (protokols Nr.1.,3.p.) tika
izbeigtas I. P. lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0363, Pildas
pagasts, Ludzas novads.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laik
pašvaldīb m piekrīt un uz attiecīg s pašvaldības v rda zemesgr mat s ierakst ma apbūvēta lauku
apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Sakar ar to, ka uz zemes vienības 0,17 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001
0363, Pildas pagasts, Ludzas novads atrodas ēkas un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta
piekt s daļas 1.punktu, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

Zemes vienība 0,17 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0363, Pildas pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.

12. §
Par nekustamā pašuma nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroja, 2013.gada 12.aprīļa vēstuli
Nr.10-03/233995-1/1, reģ. Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada 12.aprīlī ar Nr.3.1.1.7.1/404, par
inform cijas sniegšanu, tika konstatēts, ka saska
ar Nekustam īpašuma valsts kadastra
inform cijas sistēmas datiem, nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6860 004 0062, kura
sast v ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0062, nav pieš irts īpašuma
nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi” un Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Pieš irt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6860 004 0062 nosaukumu
„Markas”, Istras pagasts, Ludzas novads.
13.§
Par finans juma piešķiršanu b rnu no trūc gām ģimen m dināšanas izdevumu apmaksai
skolu radošajās darbn cās un vasaras nometn 2013.gada jūnija m nes
L.Gorbunova-Kozlova
1. Izskatot Ludzas pilsētas ģimn zijas direktores Dz.Dukštas 2013.gada 17.aprīļa
iesniegumu, reģ. Nr. 3-10/77, par materi l nodrošin juma pieš iršanu vasaras radošo darbnīcu
organizēšanai Ludzas pilsētas ģimn zijas 40 1.-6.klašu izglītojamiem no trūcīg m ģimenēm no
2013.gada 3.jūnija līdz 2013.gada 28.jūnijam un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m”
15.panta pirm s daļas 7.punktu, Ludzas novada domes Finanšu past vīg s komitejas, Soci lo,
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izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa kopīg s sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1.1. Pieš irt naudas līdzekļus bērnu no trūcīg m ģimenēm ēdin šanas izdevumu apmaksai
Ludzas pilsētas ģimn zijas rīkotaj s radošaj s darbnīc s no 2013.gada 3.jūnija līdz 2013.gada
28.jūnijam, apmaks jot ēdin šanas izdevumus - Ls 1,50 dien viena bērna ēdin šanai, 40 bērnu
ēdin šanai - Ls 1140,00 kopsumm .
1.2. Pieš irt naudas līdzekļus kancelejas preču materi lu ieg dei radošaj s darbnīc s
paredzētaj m aktivit tēm Ls 120,00.
1.3. Seguma avots 10.401, 6423 – izdevumi brīvpr tīgo iniciatīvu izpildei.
2. Izskatot Pildas pamatskolas direktores I.Romanovas 2013.gada 16.aprīļa iesniegumu,
reģ. Nr. 3-1.1.11.2/780, par finansējuma pieš iršanu ēdin šanas izdevumu apmaksai un
kancelejas preču ieg dei skolas rīkotaj s radošaj s darbnīc s 15 bērniem no trūcīg m ģimenēm
no 2013.gada 3.jūnija līdz 2013.gada 14.jūnijam un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m”
15.panta pirm s daļas 7.punktu, Ludzas novada domes Finanšu past vīg s komitejas, Soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa kopīg s sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
2.1. Pieš irt naudas līdzekļus 15 bērnu no trūcīg m ģimenēm ēdin šanas izdevumu
apmaksai Pildas pamatskolas rīkotaj s radošaj s darbnīc s no 2013.gada 3.jūnija līdz 2013.gada
14.jūnijam, apmaks jot ēdin šanas izdevumus - Ls 1,05 dien viena bērna ēdin šanai, 15 bērnu
ēdin šanai - Ls 157,30 kopsumm .
2.2. Pieš irt naudas līdzekļus kancelejas preču un materi lu ieg dei radošaj s darbnīc s
paredzētaj m aktivit tēm Ls 50,00.
2.3. Seguma avots 10.401, 6423 – izdevumi brīvpr tīgo iniciatīvu izpildei.
3. Izskatot Istras vidusskolas direktores I.Šteimanovas 2013.gada 16.aprīļa iesniegumu,
reģ. Nr. 3.1.1.8.1/250, par naudas līdzekļu pieš iršanu 20 bērnu no trūcīg m ģimenēm ēdin šanas
izdevumu apmaksai skolas rīkotaj s radošaj s darbnīc s no 2013.gada 3.jūnija līdz 2013.gada
14.jūnijam un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas 7.punktu, Ludzas
novada domes Finanšu past vīg s komitejas, Soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2013.gada 18.aprīļa kopīg s sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis
(J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

3.1. Pieš irt naudas līdzekļus 20 bērnu no trūcīg m ģimenēm ēdin šanas izdevumu
apmaksai Istras vidusskolas rīkotaj s radošaj s darbnīc s no 2013.gada 3.jūnija līdz 2013.gada
14.jūnijam, apmaks jot ēdin šanas izdevumus - Ls 1,05 dien viena bērna ēdin šanai,
20 bērnu ēdin šanai - Ls 210,00 kopsumm .
3.2. Pieš irt naudas līdzekļus kancelejas preču un materi lu ieg dei radošaj s darbnīc s
paredzētaj m aktivit tēm Ls 50,00.
3.3. Seguma avots 10.401, 6423 – izdevumi brīvpr tīgo iniciatīvu izpildei.
4. Izskatot Ludzas 2.vidusskolas direktores Z.Buligas 2013.gada 15.aprīļa iesniegumu,
reģ. Nr. 3-1.1.8.1/247, par naudas līdzekļu pieš iršanu 37 bērnu no trūcīg m ģimenēm ēdin šanas
izdevumu apmaksai skolas rīkotaj vasaras nometnē no 2013.gada 3.jūnija līdz 2013.gada
28.jūnijam un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas 7.punktu, Ludzas
novada domes Finanšu past vīg s komitejas, Soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2013.gada 18.aprīļa kopīg s sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis
(J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
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V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

4.1. Pieš irt naudas līdzekļus 37 bērnu no trūcīg m ģimenēm ēdin šanas izdevumu
apmaksai Ludzas 2.vidusskolas rīkotaj vasaras nometnē no 2013.gada 3.jūnija līdz 2013.gada
28.jūnijam, apmaks jot ēdin šanas izdevumus - Ls 1,50 dien viena bērna ēdin šanai, 37 bērnu
ēdin šanai - Ls 1054,50 kopsumm .
4.2. Pieš irt naudas līdzekļus kancelejas preču un materi lu ieg dei nometnē paredzētaj m
aktivit tēm Ls 111,00.
4.3. Seguma avots 10.401, 6423 – izdevumi brīvpr tīgo iniciatīvu izpildei.
14.§

Par Saistošo noteikumu Nr. 12 „Par groz jumiem 2009.gada 17.septembra
Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes mājās darba
organiz šanu un pakalpojuma sa emšanas kārt bu Ludzas novadā”” apstiprināšanu
L.Gorbunova-Kozlova
Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobra Soci lo pakalpojumu un soci l s palīdzības likuma
3.pantu, 23.pantu un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa kopīg s sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.12 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes m j s darba organizēšanu un
pakalpojuma sa emšanas k rtību Ludzas novad ””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.12
„Par grozījumiem Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes m j s darba
organizēšanu un pakalpojuma sa emšanas k rtību Ludzas novad ”” rakstisk veid nosūtīt Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei ne agr k k četras nedēļas un ne vēl k k sešas
nedēļas pēc saistošo noteikumu Nr.12 „Par grozījumiem Ludzas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.7 „Par aprūpes m j s darba organizēšanu un pakalpojuma sa emšanas k rtību
Ludzas novad ””, pie emšanas, saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 45.panta trešo daļu:
3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj
„Ludzas Novada Vēstis”;

izdevum

3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes ēk .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu ēkas.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15.§
Par debitoru parādu dz šanu
T.Binovska
Izvērtējot iesniegto inform ciju par debitoru par du par izlietoto siltumenerģiju līdz
2003.gada 1.oktobrim,
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pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības
uzskaiti” 99.punktu, kas nosaka, ka „budžeta iest de katr p rskata datum novērtē, vai past v
objektīvi pier dījumi prasību un samaks to avansu sa emšanai, izvērtējot (ja tas ir iespējams)
katru par dnieku un katru darījumu”,
100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedzi a saska
ar tiesību norm m ir
neiespējama, jo par dnieks ir likvidēts vai miris vai ir pag jis par da piedzi as iespējamības
termi š, izslēdz no uzskaites un atzīst p rējos izdevumos, k arī samazina izveidotos uzkr jumus
nedrošiem (šaubīgiem) par diem, atzīstot ie ēmumus no uzkr jumu samazin juma”,
saska ar Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un
kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 17.aprīļa kopīg s sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Dzēst no pašvaldības bilances debitoru par du par izlietoto siltumenerģiju līdz 2003.gada
1.oktobrim, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) par diem izveidotajiem uzkr jumiem
kopsumm Ls 1826,34 saska ar 1.pielikumu.
16.§
Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas un apkures maksas apmaksu
A.Poik ne

Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2013.gada 12.aprīļa sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Ludzas apsaimniekot js”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese –
Krišj a Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/145 „Par brīvo dzīvokļu apsaimniekošanas un
apkures maksas apmaksu” (reģ. pašvaldīb 15.04.2013. Nr.3.1.1.8.1/240) ar lūgumu segt no
Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2013.gada marta mēnesī aprē in to summu
Ls 32,99 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu un Ls 54,62 par apkuri.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un vēstulēm pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2006. gada 12. decembra MK
noteikumu Nr.999 „K rtība, k d dzīvojam s telpas īrnieks un izīrēt js norē in s ar pakalpojumu
sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojam s telpas lietošanu” 25. punktu un emot
vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa kopīg s sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Norē inos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ludzas apsaimniekot js” iekļaut
izdevumus par Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas
maksas un apkures apmaksu 2013.gada marta mēnesī par summu Ls 87,61 (asto desmit septi i
lati 61 santīms).
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas
izdevumus un apkures par 2013.gada marta mēnesi pilnīgu apmaksu Ls 87,61 (asto desmit
septi i lati 61 santīms) apmēr no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības
uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “Ludzas apsaimniekot js” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
17.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
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A. Meikš ns
1.
Ludzas novada pašvaldība ir sa ēmusi un izskatījusi Ludzas krievu biedrības
„Nasliedije” 17.04.2013. iesniegumu ar lūgumu pieš irt pašvaldības finansējumu LVL 50,00
apmēr pas kuma organizēšanai, kurš tiks veltīts Otr pasaules kara uzvaras 68.gadadienai, kas
notiks 2013.gada 9.maij Ludzas Tautas nam .
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma pieš iršanas un kontroles
k rtības nolikuma 14.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedrisk organiz cija, kur īsteno sabiedrības nozīmes pas kumu novada teritorij un pl notie
rezult ti ir vērsti uz Ludzas novada iedzīvot ju pilsonisk s sabiedrības aktivit šu veicin šanu un
attīstību, k arī emot vēr Ludzas novada domes Teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013. gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Pieš irt Ludzas krievu biedrībai „Nasliedije” finansējumu LVL 50,00 apmēr
pas kuma organizēšanai, kurš tiks veltīts Otr pasaules kara uzvaras 68.gadadienai, kas notiks
2013.gada 9.maij Ludzas Tautas nam .
2. Ludzas krievu biedrībai „Nasliedije” 10 dienu laik pēc pas kuma īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai p rskatu par finansu līdzekļu izlietojumu saska ar pieš iršanas
mēr i, pievienojot attiecīgus maks jumus apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir sa ēmusi un izskatījusi Ludzas Vissvētas Dievm tes
Aizmigšanas pareizticīgo draudzes 17.04.2013. iesniegumu ar lūgumu nodrošin t pašvaldības
līdzfinansējumu projektam „Ludzas Vissvētas Dievm tes Aizmigšanas pareizticīgo baznīcas
fas des restaur cija” 1000,00 LVL apmēr . Projekta kopēj s izmaksas ir 8500,00 LVL.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma pieš iršanas un kontroles
k rtības nolikuma 8.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedrisk organiz cija, kura projekta aktivit tes tiks realizētas novada teritorij un pl noties
rezult ti attīsta un sak rto publisko rtelpu – labiek rto un uzlabo vidi un infrastruktūru.
Saska ar Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma pieš iršanas un kontroles k rtības
nolikuma 13.punktu, projekta finansējumam pieš iram summa līdz 1000, 00 LVL vienam
projektam, bet ne vair k k 25% no projekta attiecin maj m izmaks m.
emot vēr Ludzas novada domes Teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Pieš irt Ludzas Vissvētas Dievm tes Aizmigšanas pareizticīgo draudzei pašvaldības
līdzfinansējumu LVL 1000,00 apmēr projekta „Ludzas Vissvētas Dievm tes Aizmigšanas
pareizticīgo baznīcas fas des restaur cija” īstenošanai.
2. Ludzas Vissvētas Dievm tes Aizmigšanas pareizticīgo draudzei divu nedēļu laik pēc
projekta īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai p rskatu par finansu līdzekļu
izlietojumu saska
ar pieš iršanas mēr i, pievienojot attiecīgus maks jumus apliecinošu
dokumentu kopijas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir sa ēmusi un izskatījusi Istalsnas Sv.Sta islava Romas
katoļu draudzes 17.04.2013. iesniegumu ar lūgumu nodrošin t pašvaldības līdzfinansējumu
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projektam „Istalsnas Sv.Sta islava baznīcas jumta, kupolu remonts un teritorijas labiek rtošana”
1000,00 LVL apmēr . Projekta kopēj s izmaksas ir 20000,00 EURO.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma pieš iršanas un kontroles
k rtības nolikuma 8.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedrisk organiz cija, kura projekta aktivit tes tiks realizētas novada teritorij un pl noties
rezult ti attīsta un sak rto publisko rtelpu – labiek rto un uzlabo vidi un infrastruktūru.
Saska ar Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma pieš iršanas un kontroles k rtības
nolikuma 13.punktu, projekta finansējumam pieš iram summa līdz 1000, 00 LVL vienam
projektam, bet ne vair k k 25% no projekta attiecin maj m izmaks m.
emot vēr Ludzas novada domes Teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.
gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Pieš irt Istalsnas Sv.Sta islava Romas katoļu draudzei pašvaldības līdzfinansējumu
LVL 1000,00 apmēr projekta „Istalsnas Sv.Sta islava baznīcas jumta, kupolu remonts un
teritorijas labiek rtošana” īstenošanai.
2. Istalsnas Sv.Sta islava Romas katoļu draudzei divu nedēļu laik pēc projekta
īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai p rskatu par finansu līdzekļu izlietojumu
saska
ar pieš iršanas mēr i, pievienojot attiecīgus maks jumus apliecinošu dokumentu
kopijas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Ludzas novada pašvaldība ir sa ēmusi un izskatījusi Ludzas krievu biedrības
„Nasliedije” 18.04.2013. iesniegumu ar lūgumu pieš irt pašvaldības finansējumu LVL 100,00
apmēr pas kuma – „Sl vu kultūras dienas -2013” organizēšanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma pieš iršanas un kontroles
k rtības nolikuma 14.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedrisk organiz cija, kur īsteno sabiedrības nozīmes pas kumu novada teritorij un pl notie
rezult ti ir vērsti uz Ludzas novada iedzīvot ju pilsonisk s sabiedrības aktivit šu veicin šanu un
attīstību, k arī emot vēr Ludzas novada domes Finanšu past vīg s komitejas un Soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu komitejas 2013. gada 18.aprīļa kopīg s sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Pieš irt Ludzas krievu biedrībai „Nasliedije” finansējumu LVL 100,00 apmēr
pas kuma „Sl vu kultūras dienas -2013” organizēšanai.
2. Ludzas krievu biedrībai „Nasliedije” 10 dienu laik pēc pas kuma īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai p rskatu par finansu līdzekļu izlietojumu saska ar pieš iršanas
mēr i, pievienojot attiecīgus maks jumus apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
18.§
Par saistošo noteikumu Nr. 13 ”Groz jumi Ludzas novada domes 2013.gada 24.janvāra
saistošos noteikumos Nr.4
„Par Ludzas novada pašvald bas budžetu 2013.gadam”” apstiprināšanu
A. ukša, A.Gendele
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A. ukša sniedz inform ciju par budžeta ie ēmumiem, sa emtajiem līdzekļiem par
projektu īstenošanu un grozījumiem lēmuma projekt .
Uzklausot sniegto inform ciju par grozījumiem lēmuma projekt , sēdes vadīt ja
A.Gendele aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21. panta pirm s daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2013.gada 18.aprīļa kopīg s sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina,
A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

1. Apstiprin t Ludzas novada domes Saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2013.gada 24.janv ra saistošos noteikumos Nr.4 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2013.gadam””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvajai nodaļai Saistošos noteikumus
Nr.13 „Grozījumi Ludzas novada domes 2013.gada 24.janv ra saistošos noteikumos Nr.4 „Par
Ludzas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”” triju dienu laik rakstveid nosūtīt Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
19.§
Par pamatl dzekļu norakst šanu
L.Mežule
2013.gada 26.mart daudzdzīvokļu m jas pagalm Rekašova iel 27, Ludz aizdeg s
Ludzas novada pašvaldības automašīna OPEL ZAFIRA, valsts reģistr cijas numurs GR 9382, ko
apliecina Latgales reģiona p rvaldes Ludzas iecirk a 2013.gada 27.marta pazi ojums
Nr. 20/18-6-15297, emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa kopīg s sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Norakstīt no Ludzas novada pašvaldības bilances automašīnu OPEL ZAFIRA, valsts
reģistr cijas numurs GR 9382, izlaiduma gads 2000., ieg des gads 2007., uzskaites vērtība
Ls 5600,00, nolietojums Ls 2639,26, atlikusī vērtība Ls 2960,74.
20.§
Par Ludzas novada pašvald bas 2012.gada pārskata apstiprināšanu
L.Mežule

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
2.punktu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa kopīg s sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības 2012.gada p rskatu:
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1. Ludzas novada pašvaldības bilanci uz 2012.gada 31.decembri ar aktīviem
Ls 30 881 157, pašu kapit lu Ls 21 495 013 un saistīb m Ls 9 386 144 saska ar 1.pielikumu;
2. 2012.gada pamatbudžeta gada izpildes rezult tu 916 539 latu apmēr , 2012.gada
speci l budžeta (neieskaitot ziedojumus un d vin jumus) gada izpildes rezult tu „ - 48 660”
latu apmēr , 2012.gada ziedojumu un d vin jumu gada izpildes rezult tu „- 9 852” latu apmēr
saska ar 2.pielikumu.
21.§
Par saistošo noteikumu Nr. 14
„Par pašvald bas zemes nomu Ludzas novadā” apstiprināšanu
E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 14.punkta a)
apakšpunktu, 41.panta pirm s daļas 1.punktu un 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta
30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,
emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.aprīļa sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa kopīg s sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 14 „Par pašvaldības
zemes nomu Ludzas novad ” (noteikumi un paskaidrojuma raksts pielikum ).
2. Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts triju darba dienu laik pēc saistošo
noteikumu parakstīšanas rakstveid nosūt ms Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai
saska ošanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijas atzinum nav izteikti iebildumi
par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likum noteiktaj termi atzinums nav
nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt laikrakst „Ludzas Novada Vēstis”,
k arī izlikt redzam viet pašvaldības ēk .
4. Saistošos noteikumus pēc to st šan s spēk publicēt Ludzas novada pašvaldības m jas lap
internet .
5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Sergejam Jakovļevam.
22.§
Par ikm neša pabalsta piešķiršanu J.G.
L.Mežule
Ludzas novada pašvaldība 2013.gada 4.aprīlī sa ēma J. G., p.k.XXX, (adrese: (drese))
2013.gada 4.aprīļa iesniegumu, ( Ludzas novada pašvaldīb reģistrēts ar nr. 31.1.11.2/592), kur
J.G. lūdz Ludzas novada domei pieš irt vi am k bijušajam Nirzas pagasta padomes
priekšsēdēt jam pabalstu saska ar Republikas pilsētas domes un novada domes deput ta statusa
likuma 15¹.pantu.
J.G.s no 1997.gada līdz 2005.gadam bija Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes
priekšsēdēt js divus sasaukumus.
Atbilstoši likuma par republikas pilsētas domes un novada domes deput ta statusa
15¹.pant pirmaj daļ noteiktajam, tiesības sa emt ikmēneša pabalstu divi minim lo mēnešalgu
apmēr (2013.gad - Ls 400,00) ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija vien pašvaldīb bijusi
priekšsēdēt js divus sasaukumus.
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Pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deput ta statusa
likums” 15.¹panta otr s daļas 2.punktam, pabalstu pašvaldība pieš ir, pamatojoties uz attiecīg s
personas iesniegumu, ja persona nav uzskat ma par darba ēmēju vai pašnodarbin to saska ar
likumu „Par valsts soci lo apdrošin šanu”, iz emot zemnieku (zvejnieku) saimniecību īpašnieku,
kas, nebūdams darba tiesiskaj s attiecīb s ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības p rvaldes
institūciju, veic šīs saimniecības vadīt ja funkciju, ja attiecīgaj saimniecīb likum noteiktaj
k rtīb nav iecelts (ievēlēts) p rvaldnieks (direktors), ja persona nesa em bezdarbnieka pabalstu
un ir sasniegusi vecumu, kas ir vismaz par pieciem gadiem maz ks nek vecums, kur personai
rodas tiesības uz vecuma pensiju.
Saska
ar Valsts soci l s apdrošin šanas aģentūras Rēzeknes reģion l s nodaļas
2013.gada 15.aprīļa izzi u Nr. 13/943758 „Par pakalpojuma apmēru no 01.01.2013.” J. G.,
p.k.XXX, pieš irt s pensijas apmērs ir Ls 150,46 un piemaksa pie pensijas – Ls 16,80, kop
pieš irt s pensijas apmērs ir Ls 167,26.
Atbilstoši likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deput ta statusa
likums”15.¹panta trešajai daļai, ja persona vienlaikus ir tiesības uz noteikto pabalstu un
invalidit tes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad izmaks to
pabalsta daļu, kas p rsniedz attiecīgi invalidit tes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzības par
darbspēju zaudējumu apmēr .
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes
deput ta statusa likums” 15.¹panta pirm s daļas 1.punktu, 15.¹panta otr s daļas 2.punktu un
15.¹panta trešo daļu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes
soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu
atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Pieš irt J. G., p.k.XXX, (adrese: (aderese)) ikmēneša pabalsta daļu, kas p rsniedz
vecuma pensiju.
2. Ikmēneša pabalstu izmaks t s kot ar 2013.gada maija mēnesi.
3. Pabalstu izmaks t no pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.
4. Ludzas novada pašvaldības sekret rei I.Vondai nosūtīt J.G. šo lēmumu.
5. Šo lēmumu var p rsūdzēt Administratīv s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam viena
mēneša laik no t spēk st šan s dienas.
23.§
Par Ludzas novada pašvald bas iestādes „Ludzas novada pašvald ba” Att st bas un
nekustamā pašuma nodaļas, un Finanšu un grāmatved bas nodaļas darbinieku amatu
sarakstu un amatalgu apstiprināšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu un 27.punktu, Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju
nolikuma 1.2.punktu un 8.1.punktu (apstiprin ts ar Ludzas novada domes 2009.gada
29.decembra lēmumu „Par Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju
nolikuma apstiprin šanu” (protokols Nr.20, 34.§)), emot vēr Ludzas novada teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada finanšu
past vīg s komitejas un Ludzas novada soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2013.gada 18.aprīļa kopīg s sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis
(J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
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1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustam īpašuma nodaļas amatu
sarakstu un amatalgas uz 2013.gada 1.aprīli, saska ar 1.pielikumu.
2. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības finanšu un gr matvedības nodaļas amatu
sarakstu un amatalgas uz 2013.gada 1.aprīli, saska ar 2.pielikumu.
3. Ar 2013.gada 1.aprīli spēku zaudē:
3.1. Ludzas novada domes 2013.gada 24.janv ra sēdē pie emt lēmuma „Par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības iest des „Ludzas novada pašvaldība” amatu sarakstos”
(protokols Nr.2, 82.§) 4.punkts.
3.2. Ludzas novada domes 2011.gada 29.decembra rk rtas sēdē pie emt lēmuma „Par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības iest des „Ludzas novada pašvaldība” amatu sarakstos
un Ludzas novada pašvaldības iest des „Ludzas novada pašvaldība” darbinieku amatu sarakstu
un amatalgu apstiprin šanu” (protokols Nr.30, 18.§) 3.punkta 3.3.apakšpunkts.
24. §
Par dz vokļa pašuma Nr. 13, Ludzā, Dagdas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
E.Mekšs
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4. panta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai un likuma 4. panta
ceturt s daļas 5.punktu - atseviš os gadījumos publiskas personas nekustam īpašuma
atsavin šanu var ierosin t īrnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š vēlas nopirkt dzīvojamo
m ju, t s dom jamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
Ludzas novada pašvaldīb tika reģistrēts K. Ž. (dzīvokļa īrnieka) atsavin šanas
ierosin jums (Reģ. Nr. 3.1.1.11.2/773), dzīvo: (adrese).
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5. panta
pirmo daļu, atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
atvasin t s publisk s personas lēmējinstitūcija, emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 16.aprīļa lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr. 13, Ludz ,
Dagdas iel 1, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” un emot vēr Ludzas novada
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada
finanšu past vīg s komitejas un Ludzas novada soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa kopīg s sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13
balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Uzs kt dzīvokļa Nr. 13, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Dagdas iel 1 atsavin šanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr. 13, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Dagdas iel
1, reģistrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
25. §
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Par nekustamā pašuma zemes gabala 1.31 ha plat bā ar kadastra Nr. 68500070293,
Cirmas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
E.Mekšs
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4.panta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5. panta
pirmo daļu, atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
atvasin t s publisk s personas lēmējinstitūcija, emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013. gada 16. aprīļa lēmumu „Par nekustam īpašuma zemes gabala
1.31 ha platīb ar kadastra Nr. 68500070293, Cirmas pagast , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai”,
emot vēr Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada finanšu past vīg s komitejas un Ludzas
novada soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa
kopīg s sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne,
A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Nodot atsavin šanai zemes gabalu 1.31 ha platīb , ar kadastra Nr. 68500070293,
Cirmas pagast , Ludzas novad .
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus neapbūvēta zemesgabala 1.31 ha platīb ar kadastra Nr. 68500070293, Cirmas
pagast , Ludzas novad , reģistrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
26. §
Par nekustamā pašuma zemes gabala 1.58 ha plat bā ar kadastra Nr. 6888 002 0137,
„Lindas”, Pure u pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
E.Mekšs
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4. panta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5. panta
pirmo daļu, atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
atvasin t s publisk s personas lēmējinstitūcija, emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013. gada 16. aprīļa lēmumu „Par nekustam īpašuma zemes gabala
1.58 ha platīb ar kadastra Nr. 6888 002 0137, „Lindas”, Pure u pagast , Ludzas novad
nodošanu atsavin šanai”, emot vēr Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada finanšu past vīg s komitejas un
Ludzas novada soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa
kopīg s sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne,
A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
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K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Nodot atsavin šanai zemes gabalu 1.58 ha platīb , ar kadastra Nr. 6888 002 0137,
„Lindas”, Pure u pagast , Ludzas novad .
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus neapbūvēta zemesgabala 1.58 ha platīb ar kadastra Nr. 6888 002 0137, „Lindas”,
Pure u pagast , Ludzas novad , reģistrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
27. §
Par nekustamā pašuma, apbūv ta zemes gabala 0,57 ha plat bā ar kadastra Nr. 6880 001
0444, „Loci i”, Ezern ki, ukšu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
E.Mekšs

Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4. panta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai.
2013. gada 12. aprīlī Ludzas novada pašvaldīb tika reģistrēts iesniegums no ēkas
īpašnieka – G. K., ar lūgumu atļaut iegūt īpašum zemes gabalu 0,57 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 6880 001 0444.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5. panta
pirmo daļu, atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
atvasin t s publisk s personas lēmējinstitūcija, emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013. gada 16. aprīļa lēmumu „ Par nekustam īpašuma, apbūvēta zemes
gabala 0,57 ha platīb ar kadastra Nr. 6880 001 0444, „Loci i”, Ezernīki, ukšu pagast , Ludzas
novad nodošanu atsavin šanai”, emot vēr Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada finanšu past vīg s komitejas un
Ludzas novada soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa
kopīg s sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne,
A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Nodot atsavin šanai zemes gabalu 0,57 ha platīb ar kadastra Nr. 6880 001 0444,
„Loci i”, Ezernīki, ukšu pagast , Ludzas novad .
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības ierīcības inženierim V. Kušneram sagatavot
dokumentus neapbūvēta zemesgabala 10,57 ha platīb ar kadastra Nr. 6880 001 0444, „Loci i”,
Ezernīki, ukšu pagast , Ludzas novad , reģistrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
28. §
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Par dz vokļa pašuma Nr. 4, „Kaimi i”, Pildas pagastā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
E.Mekšs
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4. panta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai un likuma 4. panta
ceturt s daļas 5.punktu - atseviš os gadījumos publiskas personas nekustam īpašuma
atsavin šanu var ierosin t īrnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š vēlas nopirkt dzīvojamo
m ju, t s dom jamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
Ludzas novada pašvaldīb tika reģistrēts N. Š. (dzīvokļa īrnieka) atsavin šanas
ierosin jums (Reģ. Nr. 3.1.1.11.2/662), dzīvo: (adrese).
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5. panta
pirmo daļu, atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
atvasin t s publisk s personas lēmējinstitūcija, emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013. gada 16. aprīļa lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4, „Kaimi i”,
Pildas pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” un emot vēr Ludzas novada teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada finanšu
past vīg s komitejas un Ludzas novada soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2013.gada 18.aprīļa kopīg s sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis
(J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Uzs kt dzīvokļa Nr. 4, „Kaimi i”, kas atrodas Ludza novad , Pildas pagast ,
atsavin šanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V. Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvokļa reģistrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
29.§
Par sadarb bas l guma nosl gšanu
A. Gendele
Lai veicin tu abpusēji izdevīgu sadarbību kultūras, ekonomikas, soci laj un izglītības
jom s ir pan kta vienošan s parakstīt sadarbības līgumu starp Ludzas novada pašvaldību un
Zaslavļas pilsētas izpildkomiteju (Baltkrievijas Republika).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21. panta pirm s daļas 27.punktu un Ludzas
novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 „Ludzas novada pašvaldības
nolikums” 109. punktu, kas nosaka, ka „starptautiskos sadarbības līgumus paraksta domes
priekšsēdēt js vai priekšsēdēt ja vietnieks (laik , kad pilda domes priekšsēdēt ja pien kumus),
pamatojoties uz domes lēmumu”, emot vēr Ludzas novada Finanšu past vīg s komitejas,
Soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013. gada 18.aprīļa kopīg s sēdes
atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ”
balsošan
nepiedal s domes priekšsēdēt ja A.Gendele, atklāti balsojot: par”– 12 balsis
(J.Atstupens, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina,
A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

30
1. Apstiprin t sadarbības līguma projektu saska ar pielikumu.
2. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdēt ju Alīnu Gendeli parakstīt sadarbības
līgumu ar Zaslavļas pilsētas izpildkomiteju (Baltkrievijas Republika).
30.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzin bas rakstu
A.Gendele
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2013.gada 18.aprīļa sēdes lēmumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.aprīļa kopīg s sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Par ieguldīto darbu Ludzas novada kultūras tradīciju attīstīb un popularizēšan , un
sakar ar Isnaudas tautas nama vidēj s paaudzes deju kolektīva „Isnauda” 15 gadu jubileju,
apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu Ls 50 (piecdesmit lati 00 santīmi)
deju kolektīva vadīt ju J. S., personas kods XXX.
Tiek skatīti domes sēdes papildus darba k rtības jaut jumi.
31. §
Par dz vokļa Nr. 19, Liepājas ielā 21, Ludza, Ludzas novads atsavināšanu un pārdošanas
cenas apstiprināšanu
E.Mekšs
2013.gada 28.febru rī Ludzas novada dome pie ēma lēmumu „Par dzīvokļa Nr. 19,
Liep jas iel 21, Ludz , nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 4, 54.§).
Saska ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr. 19, Ludz , Liep jas iel 21 reģistrēts Ludzas zemesgr matu
nodaļ , Ludzas pilsētas zemesgr matas nodalījum Nr. 777-19;
2)
Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
p rdošanas cenu – LVL 2344,00 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit četri lati un 00 santīmi).
Saska ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likumu un pamatojoties uz Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2013.gada 19.aprīļa lēmumu „Par dzīvokļa
Nr. 19, Liep jas iel 21, Ludza, Ludzas novads atsavin šanu un p rdošanas cenas
apstiprin šanu”, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne,
A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Apstiprin t dzīvokļa Nr. 19, Liep jas iel 21, Ludza, Ludzas novads p rdošanas cenu LVL 2344,00 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit četri lati un 00 santīmi) latu apmēr .
2. Atsavin t par labu S. M., personas kods XXX, dzīvokli Nr. 19, Liep jas iel 21, Ludz ,
Ludzas novad , kopīpašuma dom jam daļa no būves (kadastra apzīmējums 68010030191001),
kopīpašuma dom jam daļa no zemes (kadastra apzīmējums 68010030191), Ludzas novad ,
Ludz , Liep jas iel 21 par summu LVL 2344,00 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit četri lati un
00 santīmi), kuru personai ir j iemaks pašvaldības pamatbudžeta kont 4 (četru) mēnešu laik
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no lēmuma pie emšanas dienas vai j sniedz pašvaldībai atbildi, nor dot vēlamo samaksas
termi u par objektu, kas nav ilg ks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
32.§
Par nekustamā pašuma, dz vokļa Nr. 4, Mazā Ezerkrasta ielā 5, Ludzā, Ludzas novadā
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
E.Mekšs
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2013.gada 24.janv ra lēmumu „Par nekustam
īpašuma, dzīvokļa Nr.4, Maz Ezerkrasta iel 5, Ludz , Ludzas novad izsoles noteikumu un
s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr. 2, 64.§), Ludzas novada pašvaldības Atsavin šanas
komisijas 2013.gada 15.aprīļa lēmumu „Par nekustam īpašuma, dzīvokļa Nr. 4, Maz Ezerkrasta
iel 5, Ludz , Ludzas novad izsoles protokola un izsoles rezult ta apstiprin šanu”, Publiskas
personas mantas atsavin šanas likuma 34. panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: par”– 13
balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Apstiprin t nekustam īpašuma, dzīvokļa Nr. 4, Maz Ezerkrasta iel 5, Ludz , Ludzas
novad 2013.gada 14.marta izsoles protokolu un izsoles rezult tu, pamatojoties uz kuru,
nekustamo īpašumu ir nosolījis S. L., personas kods XXX, (dzīvesvietas adrese), par summu LVL 309,00 (tr s simti devi i lati un 00 sant mi).
33.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai Skolas ielā 25,
Ludzā, Ludzas novads
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība sa ēma 2013.gada 20.febru rī sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk
adrese – Krišj a Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. 18.03.2013. ar
Nr.33.1.1.11.2/489) ar lūgumu pieš irt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojam s m jas Ludz ,
Skolas iel 25 energoefektivit tes veikšanai (gala rsienu siltin šanai) un tehnisk projekta
izstr dei.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un t pieš iršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 15.punkts nosaka, ka pašvaldība pieš ir līdzfinansējumu
energoefektivit tes pas kumiem: 15.2.2.apakšpunkts nosaka, ja daudzdzīvokļu m jas kopēj
platība ir no līdz 3001 m² līdz 4000 m² ne vair k k Ls 12000; un saska ar 15.3. tehnisk
projekta izstr dei - 50%, bet ne vair k k Ls 1000.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
pieš iršanu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, un konstatēja, 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.punkt
noteiktie dokumenti.
2013.gada 23.aprīlī komisijas sēdē komisija izskatot darbu t mi rsienu siltin šanai
dzīvojamai m jai Skolas iel 25, Ludz , kas ir par kopējo summu Ls 13498,87 un saska ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 15.punkta 15.2.2.
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apakšpunktu komisija iesaka pieš irt līdzfinansējumu 50 % apmēr , tas ir līdz Ls 6749,35
apmēr .
Tehnisk projekta izstr de Ls 411,40 apmēr un saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 15.3. punktu komisija iesaka pieš irt līdzfinansējumu
50 % apmēr , tas ir līdz Ls 205,70 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un t pieš iršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 15.punkta
15.3. un 15.2.2.apakšpunktiem, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Pieš irt dzīvojam s m jas Skolas iel 25, Ludz gala rsienu siltin šanai, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu no darbu t mes, tas ir Ls 6749,35 (seši tūkstoši septi i simti
četrdesmit devi i lati un 35 santīmi).
2. Pieš irt dzīvojam s m jas Skolas iel 25, Ludz tehnisk projekta izstr dei Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu 50 % apmēr , tas ir Ls 205,70 (divi simti pieci lati un 70
santīmi).
3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma sa emšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pašvaldības attīstības un nekustam īpašuma nodaļas vadīt js A.Meikš ns sniedz
inform ciju par izstr d tajiem projektiem, projektu aktualit tēm, izmaks m, pašvaldības
līdzfinansējumu.
Uzklausot sniegto inform ciju, domes deput tu priekšlikumus, domes deput ti vienojas:
Sniegto inform ciju pie emt zin šanai.
Sēdi slēdz plkst. 11.05.
Sēdes vadīt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2013.gada 25.aprīlī.

A.Gendele

Sēdes protokolēt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2013.gada 25.aprīlī.

I.Vonda

