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 26.septembr

Ludz

Protokols Nr. 22

S de sasaukta plkst. 14.00
S di atkl j plkst. 14.00
S di vada – novada domes priekšs d t ja Alīna Gendele
Protokol – administratīv s nodaļas pašvaldības sekret re In ra Vonda
S d piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova
- domes administr cijas darbinieki: Vilhelms Kušners, zemes ierīcības inženieris; Anatolijs
Trizna, zemes lietu speci lists; Fridijs Bokišs, pašvaldības izpilddirektora vietnieks; Anastasija
ukša, finanšu un gr matvedības nodaļas vadīt jas vietniece budžeta jaut jumos; Solvita
Vasiļevska, ekonomiste; Vladimirs Vasiļevskis, datortīka administrators; Tatjana Binovska,
juriskonsulte; Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību speci liste; M rīte Romanovska, attīstības un
nekustam īpašuma nodaļas vadīt ja; Aina Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste; Kristīne
Nikolajeva, juridisk s nodaļas vadīt ja; Aivars Strazds, vides inženieris
- laikraksta „Ludzas zeme” žurn lists Sergejs Timofejevs
Atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,

J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors

Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana

Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes s des darba k rtība
apstiprin ta. S des darba k rtīb 79 jaut jumi.
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S des vadīt ja A.Gendele pied v balsot par domes s des papildus darba k rtību. S des
papildus darba k rtīb 12 jaut jumi.
Domes s des papildus darba kārt ba:
1. Par Ludzas novada izglītības iest žu vadīt ju algu likmju noteikšanu.
2. Par pamata un visp r j s vid j s izglītības iest žu vadīt ju vietnieku un
pedagogu
m neša darba algas likmes noteikšanu.
3. Par Ludzas pils tas pirmsskolas izglītības iest des „Rūķītis” vadīt jas vietnieces un
pedagogu m neša darba algas likmes noteikšanu.
4. Par Ludzas Mūzikas pamatskolas profesion l s ievirzes izglītības programmu
pedagogu m neša darba algas likmes noteikšanu.
5. Par Ludzas novada Sporta skolas profesion l s ievirzes izglītības programmu
pedagogu m neša darba algas likmes noteikšanu.
6. Par Ludzas novada pirmsskolas izglītības iest d s b rnu no piecu gadu vecuma
izglītošan nodarbin to pedagogu m neša darba algas likmes noteikšanu.
7. Par Ludzas novada pašvaldības konkursa „Novada izcilnieks 2014” nolikuma
apstiprin šanu.
8. Par noteikumu B rnu reģistr cijas un uz emšanas k rtība Ludzas novada pašvaldības
Ludzas pils tas pirmsskolas izglītības iest d s apstiprin šanu.
9. Par debitoru par du dz šanu.
10. Par saistošo noteikumu Nr. __ „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada
28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par Ludzas novada pašvaldības nodev m””
apstiprin šanu.
11. Par saistošo noteikumu Nr.___ „Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atst tu uz
ceļa” apstiprin šanu.
12. Par E.Mekša komand jumu uz Baltkrievijas Republiku.
Atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes s des papildus darba k rtība apstiprin ta.
Darba kārt ba:
teritorij .

kai.

1. Par ielas nosaukumu piešķiršanu Ludzas novada Pure u pagasta Kivdolovas ciemata
2. Par adrešu preciz šanu dzīvokļu telpu grup m Ludzas novada Ludzas pils t .
3. Par uzm rīt s zemes platības, lietošanas m rķa un apgrūtin jumu apstiprin šanu.
4. Par zemes vienības atdalīšanu no nekust m īpašuma un īpašuma nosaukumu piešķiršanu.
5. Par zemes gabala Ave u iel 13, Ludza, Ludzas novads atsavin šanu.
6. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma nosl gšanu.
7. Par zemes platību apstiprin šanu.
8. Par zemes lietošanas m rķa piešķiršanu zemes vienības daļai.
9. Par īpašuma nosaukuma nekustamam īpašumam un adreses piešķiršanu zemes vienībai un

10. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai.
11. Par zemes ierīcības projekta nekust mam īpašumam „Dzerkaļi”, Dzerkaļi, Cirmas
pagasts, Ludzas novads apstiprin šanu un nosaukumu piešķiršanu.
12. Par zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6846 005 0119, Briģu pagasts, Ludzas
novads robežas preciz šanu.
13. Par pašvaldības ceļa platības preciz šanu.
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14. Par adreses piešķiršanu jaunbūvei.
15. Par Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta l muma „Par ielu nosaukumu
piešķiršanu pagasta ceļiem Ludzas novad ” (s des protokols Nr.20, 9.§, 10., 14., 15., 16.punkti)
grozīšanu.
16. Par adrešu apstiprin šanu dzīvokļu telpu grup m Ludzas novad .
17. Par adreses dz šanu Ludzas novad .
18. Par nekustam īpašuma nodokļa par da, pamatpar da palielin juma un nokav juma
naudas dz šanu.
19. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no K. K. (par īpašumu (adrese) kadastra numurs 6801 900 2029).
20. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no M. G. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 004 0296).
21. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no I. M. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6880 001 0403).
22. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no R. M. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6850 007 0007).
23. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no I. Š. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6860 006 0170).
24. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no A. V. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6888 001 0098).
25. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no A. A. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6886 006 0012).
26. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no A. A. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 900 1902).
27. Par debitoru par du dz šanu.
28. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
29. Par saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Ludzas novada domes 2013.gada 24.janv ra
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam””
apstiprin šanu.
30. Par neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu.
31. Par īres maksas noteikšanu dzīvojam m j „Ciemati”, Pild , Pildas pagast , Ludzas
novad .
32. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Stacijas iel 93,
Ludz , Ludzas novads.
33. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Latgales iel 242a,
Ludz , Ludzas novads.
34. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Skolas iel 13, Ludz ,
Ludzas novads.
35. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Skolas iel 8, Ludz ,
Ludzas novads.
36. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Latgales iel 92a,
Ludz , Ludzas novads.
37. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai „Rug ji”, c. ukši,
ukšu pagasts, Ludzas novads.
38. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar V. F. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Duk nu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
39. Par speci l s atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecīb Cirmas ezer izsniegšanu
Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecībai „Pussala M”.
40. Par Saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Ludzas novada domes 2009.gada
26.novembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Ludzas novada teritorijas kopšanas un būvju
uztur šanas noteikumi”” apstiprin šanu jaun redakcij .
41. Par vides sakopšanas akciju „Tīrības dienas”.
42. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu.
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43. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu.
44. Par 10.07.2013. saistošo noteikumu Nr.17 „Par pašvaldības palīdzību v sturisku
būvgaldniecības izstr d jumu atjaunošanai un restaur cijai, ku fas žu kr sojuma atjaunošanai un
jumta seguma nomai ai valsts nozīmes pils tbūvniecības pieminekļa „Ludzas pils tas v sturiskais
centrs” teritorij esošaj m k m, k arī Latvijas Valsts aizsarg jamo kultūras pieminekļu sarakst
ietvertaj m k m Ludzas novad ” preciz šanu.
45. Par konkursa „Ludzas novada uz m ju gada balva 2013” nolikuma apstiprin šanu.
46. Par Ludzas novada b ri tiesas locekles Ritas Beļavskas atbrīvošanu no amata.
47. Par Ludzas novada b ri tiesas locekļa iev l šanu.
48. Par Ludzas novada Nirzas tautas nama vadīt jas atbrīvošanu un iecelšanu amat .
49. Par atļauju O.Bakl nei savienot amatus.
50. Par grozījumiem 2012.gada 26.janv ra Ludzas novada domes apbalvojuma „Ludzas
novada Goda pilsonis” piešķiršanas nolikum .
51. Par Ludzas novada domes apbalvojuma „Ludzas novada Goda pilsonis” piešķiršanas
komisijas sast va apstiprin šanu.
52. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 26.janv ra nolikum „Ludzas novada
gada cilv ks”.
53. Par Ludzas novada domes priekšs d t jas atvaļin jumu.
54. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 12, Ludz , Blauma a iel 2, Ludz , Ludzas novad
nodošanu atsavin šanai.
55. Par dzīvokļa Nr. 4 „Kaimi i”, Pild , Pildas pagast , Ludzas novad atsavin šanu un
p rdošanas cenas apstiprin šanu.
56. Par dzīvokļa Nr. 13, Dagdas iel 1, Ludz , Ludzas novad
atsavin šanu un
p rdošanas cenas apstiprin šanu.
57. Par nekustam īpašuma, zemes gabala „Teresva” 0,38 ha platīb ar kadastra
Nr. 68500070296, Cirmas pagast , Ludzas novad izsoles noteikumu un s kumcenas
apstiprin šanu.
58. Par nekustam īpašuma, zemes gabala „Ceiruļi” 1,61 ha platīb ar kadastra
Nr. 68500070307, Cirmas pagast , Ludzas novad izsoles noteikumu un s kumcenas
apstiprin šanu.
59. Par nekustam īpašuma, „Pagastm ja”, ar kadastra Nr. 68780050316, c.Nirza, Nirzas
pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu.
60. Par nekustam īpašuma, zemes gabala „Lindas”, 1,58 ha platīb ar kadastra
Nr. 68880020137, Pure u pagast , Ludzas novad nosacīt s (p rdošanas) cenas apstiprin šanu.
61. Par saistošo noteikumu Nr.25 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada
22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 „Par p r jiem pabalstiem Ludzas novad ””
apstiprin šanu.
62. Par saistošo noteikumu Nr.26 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada
21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvaldības soci lajiem
pakalpojumiem”” apstiprin šanu.
63. Par saistošo noteikumu Nr.27 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada
22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par soci l s palīdzības pabalstiem Ludzas novad ””
apstiprin šanu.
64. Par saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Ludzas novada domes 2009.gada
17.septembra saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par aprūpes m j s darba organiz šanu un pakalpojuma
sa emšanas k rtību Ludzas novad ”” apstiprin šanu.
65. Par saistošo noteikumu Nr.29 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada
28.janv ra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Nodeva par pašvaldības domes izstr d to ofici lo
dokumentu un apliecin tu to kopiju sa emšanu un būvatļaujas sa emšanu”” apstiprin šanu.
66. Par saistošo noteikumu Nr.30 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada
4.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Ludzas novada pasažieru p rvad jumu ar vieglajiem
taksometriem licenc šanas noteikumi”” apstiprin šanu.
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67. Par saistošo noteikumu Nr.31 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada
4.marta saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par braukšanas maksas tarifu noteikšanu pasažieru un
bag žas p rvad jumiem”” apstiprin šanu.
68. Par saistošo noteikumu Nr.32 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada
27.maija saistošajos noteikumos Nr. 14 „Ludzas novada sabiedrisk s k rtības noteikumi””
apstiprin šanu.
69. Par Saistošo noteikumu Nr.33 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada
23.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par inženierkomunik ciju aizsardzību Ludzas novada
pašvaldīb ”” apstiprin šanu.
70. Par Saistošo noteikumu Nr.34 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada
28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”
apstiprin šanu.
71. Par Saistošo noteikumu Nr.35 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada
22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „ ku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu nor žu
izvietošanas k rtība Ludzas novad ”” apstiprin šanu.
72. Par Saistošo noteikumu Nr.36 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada
28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 ”Par koku ciršanu rpus meža Ludzas novada pašvaldības
administratīvaj teritorij ”” apstiprin šanu.
73. Par Saistošo noteikumu Nr.37 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada
26.janv ra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ludzas novada simbolikas izmantošanu””
apstiprin šanu.
74. Par Saistošo noteikumu Nr.38 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada
25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu
un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai,
piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai”” apstiprin šanu.
75. Par Saistošo noteikumu Nr.39 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada
28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par licenc to makšķer šanu Lielaj Kurma ezer ””
apstiprin šanu.
76. Par Saistošo noteikumu Nr.40 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada
28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 „Par licenc to makšķer šanu Mazaj Kurma ezer ””
apstiprin šanu.
77. Par Saistošo noteikumu Nr.41 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada
26.maija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par licenc to makšķer šanu Šķaunes ezer ””
apstiprin šanu.
78. Par Saistošo noteikumu Nr.42 „Par grozījumiem Ludzas novada domes Ludzas novada
domes 2011.gada 24.febru ra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustam īpašuma nodokļa
atvieglojumiem Ludzas novad ”” apstiprin šanu.
79. Par brīvpusdienu un bezmaksas din šanas intern t piešķiršanu.
80. Par Ludzas novada izglītības iest žu vadīt ju algu likmju noteikšanu.
81. Par pamata un visp r j s vid j s izglītības iest žu vadīt ju vietnieku un pedagogu
m neša darba algas likmes noteikšanu.
82. Par Ludzas pils tas pirmsskolas izglītības iest des „Rūķītis” vadīt jas vietnieces un
pedagogu m neša darba algas likmes noteikšanu.
83. Par Ludzas Mūzikas pamatskolas profesion l s ievirzes izglītības programmu
pedagogu m neša darba algas likmes noteikšanu.
84. Par Ludzas novada Sporta skolas profesion l s ievirzes izglītības programmu
pedagogu m neša darba algas likmes noteikšanu.
85. Par Ludzas novada pirmsskolas izglītības iest d s b rnu no piecu gadu vecuma
izglītošan nodarbin to pedagogu m neša darba algas likmes noteikšanu.
86. Par Ludzas novada pašvaldības konkursa „Novada izcilnieks 2014” nolikuma
apstiprin šanu.
87. Par noteikumu B rnu reģistr cijas un uz emšanas k rtība Ludzas novada pašvaldības
Ludzas pils tas pirmsskolas izglītības iest d s apstiprin šanu.
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88. Par debitoru par du dz šanu.
89. Par saistošo noteikumu Nr.43 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada
28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par Ludzas novada pašvaldības nodev m””
apstiprin šanu.
90. Par saistošo noteikumu Nr.44 „Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atst tu uz ceļa”
apstiprin šanu.
91. Par E.Mekša komand jumu uz Baltkrievijas Republiku.
1.§
Par ielas nosaukumu piešķiršanu Ludzas novada Pure u pagasta
Kivdolovas ciemata teritorijā
V.Kušners
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 „Adres cijas
sist mas noteikumi” 3.nodaļas 8.punktu un 29.punktu, un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīm jumu 6888 004 0284 ielas nosaukumu
„Mednieku iela ”, Kivdolova, Pure u pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
2. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīm jumu 6888 004 0287 ielas nosaukumu „Dīķa
iela ”, Kivdolova, Pure u pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
3. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīm jumu 6888 004 0289 ielas nosaukumu „Kalna
iela ”, Kivdolova, Pure u pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
4. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīm jumu 6888 004 0290 ielas nosaukumu „Ezera
iela ”, Kivdolova, Pure u pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
2.§
Par adrešu preciz šanu dz vokļu telpu grupām Ludzas novada Ludzas pils tā
V.Kušners
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 „Adres cijas
sist mas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Preciz t dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 005 0215 001 001 adresi
Latgales iela 145-1, Ludza, Ludzas novads.
2. Preciz t dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 005 0215 001 002 adresi
Latgales iela 145-2, Ludza, Ludzas novads.
3. Preciz t dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 005 0215 001 003 adresi
Latgales iela 145-3, Ludza, Ludzas novads.
4. Preciz t dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 005 0215 001 005 adresi
Latgales iela 145-4, Ludza, Ludzas novads.
5. Preciz t dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 005 0215 001 006 adresi
Latgales iela 145-5, Ludza, Ludzas novads.
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6. Preciz t dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 005 0215 001 007 adresi
Latgales iela 145-6, Ludza, Ludzas novads.
7. Preciz t dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 005 0215 001 008 adresi
Latgales iela 145-7, Ludza, Ludzas novads.
8. Likvid t un izsl gt no Valsts adrešu reģistra inform cijas sist mas adresi Latgales iela
145-8, Ludza, Ludzas novads, (kods 114978432).
3.§
Par uzm r tās zemes plat bas, lietošanas m rķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu
V.Kušners
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumu Nr.297 „Par
zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda
attiecīg s ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika
pie emts, ka zemes gabals 471 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 001 0633 Kame u iel
3, Ludza, Ludzas novads ir piekrītošs Latvijas valstij un reģistr jams Finanšu ministrijas person .
SIA „KVINTESENCE” (reģistr cijas Nr.42403023757) 2013.gada 4.septembrī veicot zemes
gabala Kame u iel 3, Ludza, Ludzas nov. uzm rīšanu, tika preciz ta zemes gabala platība (no
471 kv.m uz 430 kv.m). Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes
dokumentiem (zemes gabala Kame u iel 3, Ludza, Ludzas nov. pl ns m rog 1:500), Ludzas
novada pašvaldības Ludzas pils tas zemes komisijas 2013.gada 5.septembra protokola Nr.15
l mumu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekrītoš zemes
gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 430 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 001 0633
(īpašuma kadastra numurs 6801 001 0631) Kame u iel 3, Ludza, Ludzas novads. Zemes
lietošanas m rķis ar kodu 0601 – individu lo dzīvojamo m ju apbūve.
2. Apstiprin t zemes gabalam ar kadastra apzīm jumu 6801 001 0633 apgrūtin jumi:
2.1. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (6801 001 0633 001) – 0,0028 ha,
2.2. pierobeža – 0,0430 ha.
4.§
Par zemes vien bas atdal šanu no nekustāmā pašuma un pašuma nosaukumu piešķiršanu
V.Kušners
1.
Lēmuma teksts.
2.
Lēmuma teksts.
5. §
Par zemes gabala Ave u ielā 13, Ludza, Ludzas novads atsavināšanu
V.Kušners
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Izskatot VAS “VALSTS NEKUSTAMIE PAŠUMI”, juridisk adrese Rīg , Vaļ u iel
28, 09.09.2013. iesniegumu ar Nr.8-2/14660, par zemes gabala ar kadastra apzīm jumu 6801 001
0565 Ave u iel 13, Ludza, Ludzas novads atsavin šanu.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pils t s” 22.pantu un
33.pantu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Ludzas novada dome neiebilst, ka zemes gabalu platīb 373 kv.m ar zemes kadastra
apzīm jumu 6801 001 0565 Ave u iel 13, Ludza, Ludzas novads un zemes izmantošanas m rķi
0601 – individu lo dzīvojamo m ju apbūve, tiks atsavin ts par labu O. T., personas kods XXX.
6.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
V.Kušners
Lēmuma teksts.
7.§
Par zemes plat bu apstiprināšanu
V.Kušners
Sakar ar to, ka Ludzas novada Cirmas pagasta teritorij Ludzas novada pašavaldībai
piekrītošai zemes vienībai platība Nekust m īpašuma valsts kadastra inform cijas sist m
nesakrīt ar kadastra karti un līdz ar to ir nepieciešams to apstiprin t platību
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Apstiprin t zemes vienībai ar zemes kadastra apzīm jumu 6850 003 0252 Cirmas pagasts,
Ludzas novads platību – 0,93 ha.
8. §
Par zemes lietošanas m rķa piešķiršanu zemes vien bas daļai
V.Kušners
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 24.febru ra noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu
noteikšanas un mai as k rtība” grozījumu treš s nodaļas 16.1.punkts nosaka, ka lietošanas m rķi
nosaka, ja iek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
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mai as k rtība” grozījumu treš s nodaļas 16.1.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6850 002 0013 daļai 1829 kv.m platīb
„Zelti i”, Zeļčeva, Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas m rķi ar kodu 0101 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība).

9.§
Par pašuma nosaukuma nekustamam pašumam un adreses piešķiršanu
zemes vien bai un kai
V.Kušners
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sist mas
noteikumi” 9.1.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistr cijas numurs 90000017453, nekustamam
īpašumam, kura sast v zemes vienība 0,72 ha platīb ar kadastra apzīn jumu 6880 001 0532,
īpašuma nosaukumu „Kanalizācijas stacija”, ukšu pagasts, Ludzas novads.
2. Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistr cijas numurs 90000017453, piekrītošai
zemes vienībai 0,72 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0532 un piederošai kanaliz cijas
sūk u stacijai adresi „Kanalizācijas stacija”, ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads.

10.§
Par zemes vien bu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai
V.Kušners
1.
Ar Ludzas rajona Cirmas pagasta padomes s des 206.gada 20.decembra l mumu
(protokols Nr.12.§) tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības ar 2006.gada 1.septembri Nataļjai
Cvetkovai uz zemes vienību 0,06 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6850 004 0273 Cirmas pag.,
Ludzas nov.. Zemes vienība 0,06 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6850 004 0273 Cirmas pag.,
Ludzas nov ir apbūv ta.
Cirmas novada pašvaldība 2007.gada 27.jūnij nosl dza lauku apvidus zemes nomas
tipveida līgumu Nr.9 ar Nataļju Cvetkovu par zemes vienību 0,06 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6850 004 0273 Cirmas pag., Ludzas nov..
Latvijas Republikas likums „Par 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 neapbūv ta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas
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sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.daļ noteiktaj termin ir nosl gti zemes
nomas līgumi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„K rtība, k d nosaka valstij un pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fond ieskaitīt zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai
piederoš vai piekrītoš zeme un t nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai,
pašvaldības dome var pie emt l mumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru
kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto l mumu vai attiecīg s ministrijas sniegto inform ciju par
Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualiz kadastra inform cijas sist mas datus. Šis
nosacījums ir sp k , līdz tiek pie emts un st jas sp k likums par rezerves zemes fonda
izmantošanu.
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 2.punktu, Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „K rtība, k d nosaka valstij un
pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu un Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,06 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6850 004 0273 Cirmas
pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2. Ar šī l muma sp k st šanos sp ku zaud Ludzas novada domes s des 2013.gada
25.jūlija l mums (protokols Nr.18.6.§) „Par zemesgabala atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada
pašvaldībai”.
3. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroju ievadīt Ludzas novada Cirmas
pagasta Nekust m īpašuma Valsts kadastra inform ciju sist m zemes vienību k atsevišķu
nekust mo īpašumu.
2.
Sakar ar to, ka zemes vienība 200 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 004 0512
Stroda iel 1B, Ludza, Ludzas nov. p c Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§) paredz t kanaliz cijas sūk u stacijas ierīkošanai un t s uztur šanai.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja viet j s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūv ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu
zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Atzīt, ka zemes vienība 200 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 004 0512
(īpašuma kadastra numurs 6801 004 0514) Stroda iel 1B, Ludza, Ludzas nov. (vair k vai maz k
cik būs zemi dab uzm rot) un zemes lietošanas m rķi ar kodu 1201 (ar maģistr laj m
elektrop rvades un sakaru līnij m un maģistr lajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu,
g zes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens emšanas un notekūde u attīrīšanas būvju
apbūve) par piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
3. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroju ievadīt Ludzas novada Ludzas
pils tas Nekust m īpašuma Valsts kadastra inform ciju sist m zemes vienību k atsevišķu
nekust mo īpašumu.
3.
Sakar ar to, ka zemes vienība 17552 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 004 0513
A.Upīša iel 16, Ludza, Ludzas nov. p c Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§) paredz ta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uztur šanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstru šana un uztur šana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredz to teritoriju apgaismošana; parku, skv ru un zaļo zonu ierīkošana un uztur šana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kaps tu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uztur šana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja viet j s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūv ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas pl nojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas
5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 17552 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 004 0513
(īpašuma kadastra numurs 6801 004 0114) A.Upīša iel 16, Ludza, Ludzas nov. (vair k vai maz k
cik būs zemi dab uzm rot) un zemes lietošanas m rķi ar kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s
zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav
pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas m rķa) par piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroju ievadīt Ludzas novada Ludzas
pils tas Nekust m īpašuma Valsts kadastra inform ciju sist m zemes vienību k atsevišķu
nekust mo īpašumu.
4.
Sakar ar to, ka zemes vienība 1008 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0372
Liep jas iel 32, Ludza, Ludzas nov. p c Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-
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2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§) paredz ta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uztur šanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstru šana un uztur šana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredz to teritoriju apgaismošana; parku, skv ru un zaļo zonu ierīkošana un uztur šana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kaps tu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uztur šana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja viet j s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūv ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas pl nojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas
5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība 1008 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0372
(īpašuma kadastra numurs 6801 006 0372) Liep jas iel 32, Ludza, Ludzas nov. (vair k vai maz k
cik būs zemi dab uzm rot) un zemes lietošanas m rķi ar kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s
zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav
pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas m rķa) par piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
5.
Sakar ar to, ka zemes vienība 18700 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 001 0507
Lejas iel 3, Ludza, Ludzas nov. p c Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu (protokols Nr.3.1.§)
paredz ta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uztur šanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstru šana un uztur šana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredz to teritoriju apgaismošana; parku, skv ru un zaļo zonu ierīkošana un uztur šana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kaps tu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uztur šana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja viet j s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūv ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas pl nojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas
5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
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Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība 18700 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 001 0507
(īpašuma kadastra numurs 6801 001 0507) Lejas iel 3, Ludza, Ludzas nov. (vair k vai maz k cik
būs zemi dab uzm rot) un zemes lietošanas m rķi ar kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s
zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav
pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas m rķa) par piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
6.
Sakar ar to, ka zemes vienība 4594 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 003 0146
Liep jas iel 3, Ludza, Ludzas nov. p c Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§) paredz ta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uztur šanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstru šana un uztur šana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredz to teritoriju apgaismošana; parku, skv ru un zaļo zonu ierīkošana un uztur šana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kaps tu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uztur šana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja viet j s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūv ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas pl nojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas
5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība 4594 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 003 0146
(īpašuma kadastra numurs 6801 003 0146) Liep jas iel 3, Ludza, Ludzas nov. (vair k vai maz k
cik būs zemi dab uzm rot) un zemes lietošanas m rķi ar kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s
zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav
pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas m rķa) par piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
7.
Sakar ar to, ka zemes vienība 3863 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 007 0140
Kr slavas šķ rsiel 2B, Ludza, Ludzas nov. p c Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§) paredz ta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uztur šanai.
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Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstru šana un uztur šana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredz to teritoriju apgaismošana; parku, skv ru un zaļo zonu ierīkošana un uztur šana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kaps tu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uztur šana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja viet j s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūv ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas pl nojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas
5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība 3863 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 007 0140
(īpašuma kadastra numurs 6801 007 0140) Kr slavas šķ rsiel 2B, Ludza, Ludzas nov. (vair k vai
maz k cik būs zemi dab uzm rot) un zemes lietošanas m rķi ar kodu 0501 (dabas pamatnes,
parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk
darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas m rķa) par piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
8.
Sakar ar to, ka zemes vienība 13080 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 005 0153
Odu iel 22A, Ludza, Ludzas nov. p c Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu (protokols Nr.3.1.§)
paredz ta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uztur šanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstru šana un uztur šana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredz to teritoriju apgaismošana; parku, skv ru un zaļo zonu ierīkošana un uztur šana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kaps tu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uztur šana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja viet j s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūv ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas pl nojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas
5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
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Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība 13080 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 005 0153
(īpašuma kadastra numurs 6801 005 0153) Odu iel 22A, Ludza, Ludzas nov. (vair k vai maz k
cik būs zemi dab uzm rot) un zemes lietošanas m rķi ar kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s
zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav
pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas m rķa) par piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
9.
Sakar ar to, ka zemes vienība 2072 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 002 0260
Lauku šķ rsiel 31, Ludza, Ludzas nov. p c Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§) paredz ta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uztur šanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstru šana un uztur šana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredz to teritoriju apgaismošana; parku, skv ru un zaļo zonu ierīkošana un uztur šana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kaps tu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uztur šana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja viet j s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūv ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas pl nojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas
5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība 2072 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 002 0260
(īpašuma kadastra numurs 6801 002 0260) Lauku šķ rsiel 31, Ludza, Ludzas nov. (vair k vai
maz k cik būs zemi dab uzm rot) un zemes lietošanas m rķi ar kodu 0501 (dabas pamatnes,
parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk
darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas m rķa) par piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
10.
Sakar ar to, ka zemes vienība 14847 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 002 0021
Dunakļu iel 9B, Ludza, Ludzas nov. p c Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§) paredz ta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uztur šanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstru šana un uztur šana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredz to teritoriju apgaismošana; parku, skv ru un zaļo zonu ierīkošana un uztur šana;
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atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kaps tu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uztur šana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja viet j s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūv ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas pl nojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas
5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība 14847 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 002 0021
(īpašuma kadastra numurs 6801 002 0021) Dunakļu iel 9B, Ludza, Ludzas nov. (vair k vai
maz k cik būs zemi dab uzm rot) un zemes lietošanas m rķi ar kodu 0501 (dabas pamatnes,
parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk
darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas m rķa) par piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
11.
Sakar ar to, ka zemes vienība 6741 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 002 0258
T lavijas iel 142A, Ludza, Ludzas nov. p c Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§) paredz ta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uztur šanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstru šana un uztur šana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredz to teritoriju apgaismošana; parku, skv ru un zaļo zonu ierīkošana un uztur šana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kaps tu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uztur šana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja viet j s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūv ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas pl nojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas
5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība 6741 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 002 0258
(īpašuma kadastra numurs 6801 002 0258) T lavijas iel 142A, Ludza, Ludzas nov. (vair k vai
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maz k cik būs zemi dab uzm rot) un zemes lietošanas m rķi ar kodu 0501 (dabas pamatnes,
parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk
darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas m rķa) par piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
12.
Sakar ar to, ka zemes vienība 2343 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 002 0259
T lavijas iel 128Z, Ludza, Ludzas nov. p c Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§) paredz ta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uztur šanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstru šana un uztur šana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredz to teritoriju apgaismošana; parku, skv ru un zaļo zonu ierīkošana un uztur šana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kaps tu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uztur šana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja viet j s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūv ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas pl nojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas
5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība 2343 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 002 0259
(īpašuma kadastra numurs 6801 002 0259) T lavijas iel 128Z, Ludza, Ludzas nov. (vair k vai
maz k cik būs zemi dab uzm rot) un zemes lietošanas m rķi ar kodu 0501 (dabas pamatnes,
parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk
darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas m rķa) par piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
13.
Sakar ar to, ka zemes vienība 17423 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 002 0257
T lavijas iel 49A, Ludza, Ludzas nov. p c Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§) paredz ta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uztur šanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstru šana un uztur šana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredz to teritoriju apgaismošana; parku, skv ru un zaļo zonu ierīkošana un uztur šana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kaps tu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uztur šana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
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1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja viet j s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūv ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas pl nojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas
5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība 17423 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 002 0257
(īpašuma kadastra numurs 6801 002 0257) T lavijas iel 49A, Ludza, Ludzas nov. (vair k vai
maz k cik būs zemi dab uzm rot) un zemes lietošanas m rķi ar kodu 0501 (dabas pamatnes,
parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk
darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas m rķa) par piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
14.
Sakar ar to, ka zemes vienība 5220 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 002 0219
T lavijas iel 129A, Ludza, Ludzas nov. p c Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§) paredz ta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uztur šanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstru šana un uztur šana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredz to teritoriju apgaismošana; parku, skv ru un zaļo zonu ierīkošana un uztur šana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kaps tu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uztur šana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja viet j s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūv ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas pl nojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas
5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība 5220 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 002 0219
(īpašuma kadastra numurs 6801 002 0219) T lavijas iel 129A, Ludza, Ludzas nov. (vair k vai
maz k cik būs zemi dab uzm rot) un zemes lietošanas m rķi ar kodu 0501 (dabas pamatnes,
parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk
darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas m rķa) par piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
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15.
Sakar ar to, ka zemes vienība 0,72 ha platīb (preciz ta p c kadastra kartes) ar kadastra
apzīm jumu 6880 001 0532 ukšu pag., Ludzas nov. p c Ludzas novada ukšu pagasta teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§) paredz ta kanaliz cijas sūk u stacijas uztur šanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„K rtība, k d nosaka valstij un pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fond ieskaitīt zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai
piederoš vai piekrītoš zeme un t nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai,
pašvaldības dome var pie emt l mumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru
kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto l mumu vai attiecīg s ministrijas sniegto inform ciju par
Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualiz kadastra inform cijas sist mas datus. Šis
nosacījums ir sp k , līdz tiek pie emts un st jas sp k likums par rezerves zemes fonda
izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja viet j s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūv ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „K rtība, k d nosaka
valstij un pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu
zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,72 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0532
„Kanalizācijas stacija”, ukši, ukšu pag., Ludzas nov. (vair k vai maz k cik būs zemi dab
uzm rot) un zemes lietošanas m rķi ar kodu 1201 (ar maģistr laj m elektrop rvades un sakaru
līnij m un maģistr lajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, g zes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens emšanas un notekūde u attīrīšanas būvju apbūve) par piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
2.Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0532 „Kanalizācijas stacija”,
ukši, ukšu pag., Ludzas nov. zemes lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 1201 (ar maģistr laj m elektrop rvades un
sakaru līnij m un maģistr lajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, g zes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens emšanas un notekūde u attīrīšanas būvju apbūve)
3. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroju ievadīt Ludzas novada ukšu
pagasta Nekust m īpašuma Valsts kadastra inform ciju sist m zemes vienību k atsevišķu
nekust mo īpašumu.
11.§
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Par zemes ier c bas projekta nekustāmam pašumam „Dzerkaļi”, Dzerkaļi, Cirmas pagasts,
Ludzas novads apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
V.Kušners
Izskatot SIA „AMETRS” iesniegto zemes ierīcības projekta lietu nekust m īpašuma
„Dzerkaļi”, Cirmas pagast , Ludzas novads, zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6850 003
0001 sadalei, kur paredz ts sadalīt zemes vienību trīs zemes vienīb s, nosakot zemes vienību
robežas, platības, apgrūtin jumus un nosakot zemes lietošanas m rķi, Ludzas novada dome
konstat , ka:
Zemes ierīcības projekts izstr d ts, pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes 2012.gada
3.septembra l mumu Nr.92 (s des protokols Nr.16.7.punkts) „Par zemes ierīcības projekta
izstr des nepieciešamību un projekta izstr des nosacījumiem”.
Izstr d tais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstr des noteikumi”, Latvijas
Republikas past vošajiem noteikumiem un Ludzas novada teritorijas pl nojumam 2013.2024.gadam, kas apstiprin ts Ludzas novada domes s d 2013.gada 31.janv rī ar saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Ludzas novada teritorijas pl nojumu”, t sast v ietilpstošo „Cirmas
pagasta teritorijas pl nojuma grafisk daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Zemes ierīcības projekta grafisk daļa saska ota ar Ludzas novada pašvaldības zemes
ierīcības inženieru.
Zemes ierīcības projekts saska ots ar Ludzas novada augstas detaliz cijas topogr fisk s
inform cijas datub zes tur t ju SIA „KVINTESENCE”, reģistr cijas numurs 42403023757, un
reģistr ts 2013.gada 19.mart ar Nr.6850 SP 003 07.
Zemes ierīcības projekta grafisk daļa elektroniski parakstīta Valsts zemes dienesta
Latgales reģion l j nodaļ , izmantojot drošu elektronisko parakstu ar nosaukumu 280390311.edoc.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstr des noteikumi” 9.8.punktu un 31 punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas
m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma m rķu noteikšanas un mai as k rtība” 16.1.punktu un
23.2.punktu, Ludzas novada pašvaldības 2013.gada 31.janv ra saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam. Teritorijas izmantošana un apbūves
noteikumi un Grafisk daļa” un Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekust m īpašuma „Dzerkaļi”, Dzerkaļi, Cirmas pagasts, Ludzas novads
zemes gabala ar kadastra apzīm jumu 6850 003 0001 zemes ierīcības projektu, saska ar SIA
„AMETRS” izstr d to zemes ierīcības projekta lietu.
2. No zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6850 003 0001 atdalītajai neapbūv tai
zemes vienībai 1,2 ha platīb (zemes ierīcības projekta grafiskaj daļ zemes vienībai Nr.2) :
2.1. nekustamam īpašumam, kuras sast v atdalīt zemes vienība 1,2 ha platīb , piešķirt
īpašuma nosaukumu „Dzerkaļi 1”, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
2.2.noteikt zemes lietošanas m rķis ar kodu 0503 – sportam un atpūtai aprīkotas dabas
teritorijas.
3. No zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6850 003 0001 atdalītajai neapbūv tai
zemes vienībai 1,0 ha platīb (zemes ierīcības projekta grafiskaj daļ zemes vienībai Nr.3):
3.1.nekustamam īpašumam, kuras sast v atdalīt zemes vienība 1,0 ha platīb , piešķirt
īpašuma nosaukumu „Dzerkaļi 2”, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
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3.2.noteikt zemes lietošanas m rķis ar kodu 0503 – sportam un atpūtai aprīkotas dabas
teritorijas.
4. Paliekošai nekust m īpašuma apbūv tai zemes vienībai platīb 14,1 ha (zemes
ierīcības projekta grafiskaj daļ zemes vienībai Nr.1):
4.1 .nekustamam īpašumam, kuras sast v paliekoš zemes vienība 14,1 ha platīb ,
saglab t īpašuma nosaukumu „Dzerkaļi”, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
4.2. zemes vienībai 14,1 ha platīb un ar to funkcion li saistīt m k m saglab t adresi
„Dzerkaļi”, Dzerkaļi, Cirmas pagasts, Ludzas nov.,
4.3. noteikt zemes lietošanas m rķis ar kodu 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība,
5. Jaunizveidojamo zemes vienību un apgrūtin jumu platības var tikt preciz tas normatīvos
aktos noteikt apjom , veicot instrument lo uzm rīšanu dab .
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laik .
7. Administratīvais akts st jas sp k ar brīdi, kad tas pazi ots adres tam. Administratīvo
aktu var p rsūdz t Administratīv s tiesas attiecīgaj tiesu nam viena m neša laik no pazi ošanas
dienas.
12. §
Par zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 6846 005 0119, Briģu pagasts, Ludzas novads
robežas preciz šanu
A.Trizna
Lēmuma teksts.
13. §
Par pašvald bas ceļa plat bas preciz šanu
A.Trizna
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroja, 2013.gada 14.augusta v stuli
Nr.10-03/272355-1/1, reģ. 2013.gada 14.august ar Nr.3.1.1.7.1/876, par pašvaldības l muma
preciz šanu, tika konstat ts, ka saska a ar VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroja,
2013. gada 14.jūnija v stuli Nr.2-04.1-2/2707, reģ. 2013.gada 17.jūnij ar Nr.3.1.1.7.1/664, par
zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0392, ar Ludzas novada domes 2013.gada
25.jūlija l mumu (protokols Nr.18., 8. §) „Par Ludzas novada domes 2012.gada 26.aprīļa l muma
„Par pašvaldības ceļu platības un garumu apstiprin šanu” (s des protokols Nr.11., 17.§, 1.p.,
5.apakšpunkts) grozīšanu” zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0392, Nirzas pagasts,
Ludzas novads ir apstiprin ta platība 0,07 ha.
Saska ar Nekustam īpašuma valsts kadastra inform cijas sist mas telpiskajiem datiem
uz 2013.gada 14.augustu, zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0392 platība ir 0,11
ha. Ludzas novada domes l mum nor dīt zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6878 005
0392 platība 0,07 ha neiekļaujas pieļaujam s nesaistes robež s.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
132.3.apakšpunktu, un emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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Apstiprin t Ludzas novad , Nirzas pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar kadastra
apzīm jumu 6878 005 0392 „Pagasta Ceļi”) zemes platību 0,11 ha.
14. §
Par adreses piešķiršanu jaunbūvei
A.Trizna
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību A3 PROJEKTS, reģistr cijas numurs
42403021686, juridisk adrese „Mež res”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads, 2013.gada
4.septembra iesniegumu, reģ. Ludzas novada pašvaldīb
2013.gada 4.septembrī ar
Nr.3.1.1.11.2/2039, par adreses piešķiršanu, tika konstat ts, ka saska ar tehnisko projektu
„Nojumes būvniecība Mežkaln , Briģos, Briģu pagast , Ludzas novad ” un Ludzas novada
būvvaldes 2013.gada 13.marta l mumu Nr.32 „Par tehniska projekta akcept šanu” uz zemes
vienības ar kadastra apzīm jumu 6846 007 0395 (A. A., personas kods XXX īpašums) un adresi
„Mež res”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads atrodas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību A3
PROJEKTS piederoš jaunbūve.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adres cijas sist mas noteikumi”, un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu pamatojoties uz likumu
“Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan
nepiedal s domes
deput ts A.Andrejevs, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību A3 PROJEKTS, reģistr cijas numurs
42403021686, piederošai jaunbūvei, kura atrodas uz zemes vienības 3,5 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6846 007 0395 adresi „Mežāres 2”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads.
15. §
Par Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta l muma „Par ielu nosaukumu piešķiršanu
pagasta ceļiem Ludzas novadā” (s des protokols Nr.20., 9. §, 10.,14.,15.,16.punkti)
groz šanu
A.Trizna
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adres cijas
sist mas noteikumi” 11.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Grozīt Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta l muma (s des protokols Nr.20, 9.§)
lemjoš s daļas 10.,14.,15.,16.punktus un izteikt to š d redakcij :
10. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0319 ielas nosaukumu „Nirzas
iela”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
14. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0377 ielas nosaukumu
„Līv nu iela”, Rund ni, Rund nu pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
15. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0289 ielas nosaukumu „Tirgus
iela”, Rund ni, Rund nu pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
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16. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0290 ielas nosaukumu
„Latgales iela”, Rund ni, Rund nu pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
16. §
Par adrešu apstiprināšanu dz vokļu telpu grupām Ludzas novadā
A.Trizna
Sakar ar to, ka Valsts adrešu reģistra inform cijas sist m dzīvokļu telpu grup m nav
reģistr tas adreses un pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269
„Adres cijas sist mas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t adreses sekojoš m dzīvokļu telpu grup m:
1.1. ”Gundegas”-1, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads ar kadastra apzīm jumu 6846 007
0359 001 001,
1.2. ”Gundegas”-2, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads ar kadastra apzīm jumu 6846 007
0359 001 002.
17. §
Par adreses dz šanu Ludzas novadā
A.Trizna
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adres cijas sist mas noteikumi”, un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Likvid t un izsl gt no Valsts adrešu reģistra adresi „Digal”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas
novads, klasifikatora kods 103616572.

18.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un
nokav juma naudas dz šanu
S.Vasiļevska
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr. 1486
„K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības uzskaiti” 99.pant noteikts, ka budžeta
iest de katr p rskata datum nov rt , vai past v objektīvi pier dījumi prasību un samaks to
avansu sa emšanai, izv rt jot (ja tas ir iesp jams) katru par dnieku un katru darījumu. Ja š di
pier dījumi past v, izdevumus uzkr jumiem nov rt nedroš s (apšaub m s) summas apm r vai
procentos no par da v rtības un 100.pant noteikts, ka prasības, kuru piedzi a saska ar tiesību
norm m ir neiesp jama, jo par dnieks ir likvid ts vai miris vai ir pag jis par da piedzi as
iesp jamības termi š, izsl dz no uzskaites un atzīst p r jos izdevumos, k arī samazina izveidotos
uzkr jumus nedrošiem (šaubīgiem) par diem, atzīstot ie mumus no uzkr jumu samazin juma.
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Saska
ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 25.panta ceturto daļu
pašvaldībai reizi ceturksnī j public sav m jas lap inform cija par nodokļu par du dz šanu.

Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un ar lietu saistītos apst kļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.
1486 „K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības uzskaiti” 99. un 100.pantu, k arī
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dz st nekustam īpašuma nodokļa par du, k arī ar to saistīto pamatpar da
palielin jumu un nokav juma naudu Ls 1758,70 apm r pašvaldības budžet saska
ar
pielikumu, t.sk.:
pamatpar ds Ls 965,37;
pamatpar da palielin jums Ls 47,77;
nokav juma nauda Ls 745,56 .
2. Pašvaldības m jas lap public t inform ciju par nekustam īpašuma nodokļa par du
dz šanu.
19.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no K. K. (par pašumu (adrese) kadastra numurs 6801 900 2029)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
20.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no M. G. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 004 0296)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
21.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no I. M. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6880 001 0403)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
22.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no R. M. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6850 007 0007)
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T.Binovska
Lēmuma teksts.
23.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no I. Š. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6860 006 0170)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
24.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no A. V. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6888 001 0098)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
25.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no A. A. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6886 006 0012)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
26.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no A. A. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 900 1902)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
27.§
Par debitoru parādu dz šanu
T.Binovska
Izv rt jot Ludzas novada pašvaldīb rīcīb esošo inform ciju un ar lietu saistītos apst kļus,
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 nov rt , vai past v objektīvi
pier dījumi prasību un samaks to avansu sa emšanai, izv rt jot (ja tas ir iesp jams) katru
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par dnieku un katru darījumu. Ja š di pier dījumi past v, izdevumus uzkr jumiem nov rt
nedroš s (apšaub m s) summas apm r vai procentos no par da v rtības,
100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedzi a saska
ar tiesību norm m ir
neiesp jama, jo par dnieks ir likvid ts vai miris vai ir pag jis par da piedzi as iesp jamības
termi š, izsl dz no uzskaites un atzīst p r jos izdevumos, k arī samazina izveidotos uzkr jumus
nedrošiem (šaubīgiem) par diem, atzīstot ie mumus no uzkr jumu samazin juma,
saska ar Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un
kultūras jaut jumu past vīgas komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Norakstīt no pašvaldības bilances N. K. (personas kods XXX, mirusi 16.05.2013.)
debitoru par du par komun lajiem pakalpojumiem Isnaudas pagast summ Ls 91,17 sakar ar
par dnieces n vi.
2. Norakstīt no pašvaldības bilances A. D. (personas kods XXX, miris 26.02.2013.)
debitoru par du par komun lajiem pakalpojumiem Pure u pagast summ Ls 108,77 sakar ar
par dnieka n vi.
3. Norakstīt no pašvaldības bilances R. M. (personas kods XXX) debitoru par du par
komun lajiem pakalpojumiem Isnaudas pagast summ Ls 3,00 sakar ar to, ka ir pag jis par da
piedzi as iesp jamības termi š.
28.§
Par pamatl dzekļu norakst šanu
A. ukša
Pamatojoties uz
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1486 „K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības uzskaiti” 63.punktu,
un Ludzas novada pašvaldības „Gr matvedības uzskaites k rtības” 77.punktu, kas nosaka
ilgtermi a ieguldījumu izsl gšanu no uzskaites k rtību, sakar ar to, ka ERAF līdzfinans t
projekta „Transporta infrastruktūras sak rtošana uz m jdarbības veicin šanai un tūrisma
attīstībai Ludzas pils t ” ietvaros notiek laukuma rekonstrukcija Ludz , Rai a ielas un Stacijas
ielas krustojum , emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Norakstīt no Ludzas novada pašvaldības bilances laukumu Rai a ielā 16, Nr.pamatlīdzekļu
reģistr 1211030 (būvniecības gads 1971., p rv rt šanas gads 1999.) uzskaites v rtība
Ls 5146,00, nolietojums Ls 3759,94, atlikusī v rtība Ls 1386,06.
29.§
Par saistošo noteikumu Nr. 24 ”Groz jumi Ludzas novada domes 2013.gada 24.janvāra
saistošos noteikumos Nr.4
„Par Ludzas novada pašvald bas budžetu 2013.gadam”” apstiprināšanu
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A. ukša, A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21. panta pirm s daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu un Ludzas novada domes
soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas un Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes Saistošos noteikumus Nr.24 „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.24 „Grozījumi Ludzas novada domes 2013.gada 24.janv ra saistošos noteikumos Nr.4 „Par
Ludzas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”” triju dienu laik rakstveid un elektronisk
veid nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
30.§
Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2013.gada 12.septembra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Ludzas apsaimniekot js”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese –
Krišj a Barona iela 49, Ludza, v stuli Nr. 1-9/383 „Par brīvo dzīvokļu apsaimniekošanas maksas
apmaksu” (reģ. pašvaldīb ar Nr.3.1.1.8.1/544) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem 2013.gada augusta m nesī apr ķin to summu Ls 50,85 par neizīr to dzīvokļu
apsaimniekošanas maksas apmaksu.
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un v stul m 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 izīr t js nor ķin s ar pakalpojumu
sniedz ju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojam s telpas lietošanu” 25.punktu un emot v r
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nor ķinos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ludzas apsaimniekot js” iekļaut
izdevumus par Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas
maksas apmaksu 2013.gada augusta m nesī par summu Ls 50,85 (piecdesmit lati 85 santīmi).
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas
izdevumu 2013.gada augusta m nesi pilnīgu apmaksu Ls 50,85 (piecdesmit lati 85 santīmi)
apm r no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības uztur šanai paredz tiem
līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “Ludzas apsaimniekot js” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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31.§
Par res maksas noteikšanu dz vojamā mājā „Ciemati”, Pildā, Pildas pagastā,
Ludzas novadā
A.Poik ne
Daudzdzīvokļu dzīvojamajai m jai „Ciemati”, Pild , Pildas pagast , Ludzas novad ir
nepieciešami jumta renov cijas darbi, Jumta rekonstrukcijas kop j darbu t me ir Ls 8085,94
apm r . Ludzas novada pašvaldība saska
ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes
saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t
piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai,
piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai”” ir piešķīrusi pašvaldības
līdzfinans jumu Ls 4000,00. Atlikusī summa tiek sadalīta proporcion li dzīvokļu kop jai platībai.
Daudzdzīvokļu dzīvojamaj m j „Ciemati”, Pildas pagasts, Ludzas novad trīs dzīvokļi Nr. 2;
Nr.6 un Nr.14 pieder pašvaldībai. Jumta remontam pašvaldībai piederošos dzīvokļos nepieciešam
summa ir Ls 698,73.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldīb m”21.panta 1.daļas 14.punkta b.apakšpunktu,
likuma “Par dzīvojamo telpu īri”111.pantu, 11.panta 2.daļu, un emot v r Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt īres maksas apsaimniekošanas daļa pašvaldības dzīvokļos dzīvojam m j
„Ciemati”, Pild , Pildas pagast , Ludzas novad 0,41 EUR/m2.
2. Noteikt, ka šī l muma 1.punkt noteikt īres maksa apsaimniekošanas daļa tiek
iekas ta ar 2014.gada 1.janv ri līdz 2014.gada 31.decembrim.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot vienošanos pie dzīvojamo
telpu īres līgumiem.
4. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora
vietniekam F.Bokišam.
32.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai
Stacijas ielā 93, Ludzā, Ludzas novads
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība 2013.gada 19.septembrī sa ma SIA „Ludzas apsaimniekot js”,
reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu
(pašvaldīb reģ. ar Nr.3.1.1.8.1/560) ar lūgumu piešķirt līdzfinans jumu dzīvojam s m jas Ludz ,
Stacijas iel 93 dūmvadu p rmūr šanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 17.3. punktu, pašvaldība piešķir līdzfinans jumu m jas renov cijai,
ja m jas vai t s daļas tehniskais st voklis normatīvajos aktos noteikt k rtīb atzīts par bīstamu
cilv ku dzīvībai vai veselībai vai ja ir j likvid terora akta, av rijas, stihiskas nelaimes vai citas
katastrofas sekas, tiek piešķirts dzīvojam s m jas renov cijas darbiem – 50% bet ne vair k k
Ls 4 000,00.
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Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, un konstat ja, ka pieteikum sniegt
inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada
pašvaldības 2011.gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
2013.gada 19.septembra komisijas s d (protokols Nr.12 3.p) komisija izskatot darbu t mi
dūmvadu p rmūr šanai dzīvojamai m jai Stacijas iel 93, Ludz par kop jo summu Ls 1607,00 ar
PVN un saska ar 2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 17.3.
punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinans jumu 50% no darbu t mes, tas ir Ls 803,50 apm r .
Izv rt jot 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 līdzfinans juma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 17.3. punktu,
un emot v r Ludzas novada domes Teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s un soci lo, izglītības un
kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Stacijas iel 93, Ludz dūmvadu p rmūr šanai Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans jumu 50% no darbu t mes, tas ir Ls 803,50 (asto i simti trīs lati un
50 santīmi).
2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “ LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
33.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai
Latgales ielā 242a, Ludzā, Ludzas novads
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība sa ma 2013.gada 19.jūnij SIA „Ludzas apsaimniekot js”,
reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu
(pašvaldīb reģ. ar Nr.3.1.1.8.1/559) ar lūgumu piešķirt līdzfinans jumu dzīvojam s m jas Ludz ,
Latgales iel 242a jumta seguma atjaunošanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 17.3. punktu, pašvaldība piešķir līdzfinans jumu m jas renov cijai,
ja m jas vai t s daļas tehniskais st voklis normatīvajos aktos noteikt k rtīb atzīts par bīstamu
cilv ku dzīvībai vai veselībai vai ja ir j likvid terora akta, av rijas, stihiskas nelaimes vai citas
katastrofas sekas, tiek piešķirts dzīvojam s m jas renov cijas darbiem – 50% bet ne vair k k
Ls 4 000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, un konstat ja, ka pieteikum sniegt
inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada
pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
2013.gada 19.septembra komisijas s d (protokols Nr.12 2.p) komisija izskatot darbu t mi
jumta seguma atjaunošanai dzīvojamai m jai Latgales iel 242a, Ludz par kop jo summu
Ls 4333,97 ar PVN un saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu
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Nr. 19 17.3. punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinans jumu 50% no darbu t mes, tas
Ls 2166,99 apm r .
Izv rt jot 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
līdzfinans juma apjomu un t
piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju
energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo
m ju renov cijai” 17.3. punktu, un emot v r Ludzas novada domes Teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 19. septembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
past vīg s un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Latgales iel 242a, Ludz jumta seguma atjaunošanai Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans jumu Ls 2166,99 (divi tūkstoši viens simts sešdesmit seši lati un 99
santīmi).
2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
34.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai
Skolas ielā 13, Ludzā, Ludzas novads
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība sa ma 2013.gada 19.septembrī SIA „Ludzas apsaimniekot js”,
reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu
(pašvaldīb reģ. ar Nr.3.1.1.8.1/561) ar lūgumu piešķirt līdzfinans jumu dzīvojam s m jas Ludz ,
Skolas iel 13 jumta seguma atjaunošanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 17.3. punktu, pašvaldība piešķir līdzfinans jumu m jas renov cijai,
ja m jas vai t s daļas tehniskais st voklis normatīvajos aktos noteikt k rtīb atzīts par bīstamu
cilv ku dzīvībai vai veselībai vai ja ir j likvid terora akta, av rijas, stihiskas nelaimes vai citas
katastrofas sekas, tiek piešķirts dzīvojam s m jas renov cijas darbiem – 50% bet ne vair k k
Ls 4 000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, un konstat ja, ka pieteikum sniegt
inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada
pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
2013.gada 19.septembra komisijas s d (protokols Nr.12 1.p) komisija izskatot darbu t mi
jumta seguma atjaunošanai dzīvojamai m jai Skolas iel 13, Ludz par kop jo summu Ls 3865,49
ar PVN un saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19
17.3. punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinans jumu 50% no darbu t mes, tas ir Ls 1932,75
apm r .
Izv rt jot 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
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novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 17.3. punktu,
un emot v r Ludzas novada domes Teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s un soci lo, izglītības un
kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Skolas iel 13, Ludz jumta seguma atjaunošanai Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans jumu Ls 1932,75 (viens tūkstotis devi i simti trīsdesmit divi lati un
75 santīmi).
2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “ LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
35.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai
Skolas ielā 8, Ludzā, Ludzas novads
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība 2013.gada 19.septembrī sa ma SIA „Ludzas apsaimniekot js”,
reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu
(pašvaldīb reģ. ar Nr.3.1.1.8.1/566) ar lūgumu piešķirt līdzfinans jumu dzīvojam s m jas Ludz ,
Skolas iel 8 dūmvadu p rmūr šanai.
2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 17.3. punktu, pašvaldība piešķir līdzfinans jumu m jas renov cijai,
ja m jas vai t s daļas tehniskais st voklis normatīvajos aktos noteikt k rtīb atzīts par bīstamu
cilv ku dzīvībai vai veselībai vai ja ir j likvid terora akta, av rijas, stihiskas nelaimes vai citas
katastrofas sekas, tiek piešķirts dzīvojam s m jas renov cijas darbiem – 50% bet ne vair k k
Ls 4 000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, un konstat ja, ka pieteikum sniegt
inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada
pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
2013.gada 19.septembra komisijas s d (protokols Nr.12 4.p) komisija izskatot darbu t mi
dūmvadu p rmūr šanai dzīvojamai m jai Skolas iel 8, Ludz par kop jo summu Ls 1323,35 ar
PVN un saska ar 2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 17.3.
punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinans jumu 50% no darbu t mes, tas ir Ls 661,68 apm r .
Izv rt jot 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 līdzfinans juma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 17.3. punktu,
un emot v r Ludzas novada domes Teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.
septembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s un soci lo, izglītības un
kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
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Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Skolas iel 8, Ludz dūmvadu p rmūr šanai Ludzas novada
pašvaldības līdzfinans jumu 50% no darbu t mes, tas ir Ls 661,68 (seši simti sešdesmit viens latu
un 68 santīmi).
2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “ LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
36.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai Latgales ielā 92a, Ludzā,
Ludzas novads
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība 2013.gada 19.septembrī sa ma sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese
– Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. ar Nr.3.1.1.7.1/666) ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinans jumu dzīvojam s m jas Ludz , Latgales iel 92a auto piebraucam ceļa
atjaunošanai.
2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinans jums tiek piešķirts m jas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, g j ju celi u un servitūta ceļu seguma renov cijai vai
atjaunošanai – 80% no kop j m izmaks m, bet ne vair k k Ls 10 000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai
un dzīvojamo m ju renov cijai apsekoja dzīvojamo m ju Rai a iel 62a, Ludz un konstat ja, ka
pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti
Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punt noteiktie
dokumenti.
2013.gada 19.jūnija komisijas s des (protokols. Nr. 12, 6.p.) komisija izskatot darbu t mes
piebraucam ceļa atjaunošanai Latgales iel 92a, Ludz par kop jo summu Ls 10137,18 ar PVN
saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1., punktu
iesaka piešķirt līdzfinans jumu 80 %, apm r , tas ir līdz Ls 8109,74 apm r .
Izv rt jot 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 līdzfinans juma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 16.1 punktu,
un emot v r Ludzas novada domes Teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.
septembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s un soci lo, izglītības un
kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Latgales iel 92a, Ludz piebraucamo ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinans jumu 80 % apm r no darbu t mes, tas Ls 8109,74 (asto i
tūkstoši viens simts devi i lati 74 santīmi).
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2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “ LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
37.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai
„Rugāji”, c. ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība sa ma 2013.gada 19.jūnij SIA „Ludzas apsaimniekot js”,
reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu
(pašvaldīb reģ. ar Nr.3.1.1.8.1/567) ar lūgumu piešķirt līdzfinans jumu dzīvojam s m jas
„Rug ji”, c. ukši, Nukšu pag., Ludzas novads, jumta seguma un dūmvadu atjaunošanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 17.3. punktu, pašvaldība piešķir līdzfinans jumu m jas renov cijai,
ja m jas vai t s daļas tehniskais st voklis normatīvajos aktos noteikt k rtīb atzīts par bīstamu
cilv ku dzīvībai vai veselībai vai ja ir j likvid terora akta, av rijas, stihiskas nelaimes vai citas
katastrofas sekas, tiek piešķirts dzīvojam s m jas renov cijas darbiem – 50% bet ne vair k k
Ls 4 000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, un konstat ja, ka pieteikum sniegt
inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada
pašvaldības 2011.gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
2013.gada 19.septembra komisijas s d (protokols Nr.12 5.p) komisija izskatot darbu t mi
jumta seguma atjaunošanai dzīvojamai m jai „Rug ji”, c. ukši, Nukšu pag., Ludzas novads par
kop jo summu Ls 7462,28 ar PVN un saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes
saistošo noteikumu Nr. 19 17.3. punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinans jumu 50% no darbu
t mes, tas Ls 3731,14 apm r .
Izv rt jot 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 līdzfinans juma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 17.3. punktu,
un emot v r Ludzas novada domes Teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.
septembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s un soci lo, izglītības un
kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas „Rug ji”, c. ukši, Nukšu pagasts, Ludzas novads jumta
seguma un dūmvadu atjaunošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinans jumu Ls 3731,14 (trīs
tūkstoši septi i simti trīsdesmit viens lats un 14 santīmi).
2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “ LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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38.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar V. F. un zvejas limita pašpat ri a
zvejai Dukānu ezerā 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Lēmuma teksts.
39.§
Par speciālās atļaujas (licences) komercdarb bai zvejniec bā Cirmas ezerā
izsniegšanu Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniec bai „Pussala M”
A.Strazds
Ludzas novada dome ir izskatījusi Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniec bas
„Pussala M”, reģ.Nr. 52401015901, juridisk adrese: T lavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads,
2013.gada 4.septembra iesniegumu (reģistr ts 04.09.2013. ar Nr. 3.1.1.11.2/2034) par speci l s
atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecīb Cirmas ezer izsniegšanu. Iesniegumam ir
pievienota Uz mumu reģistra izsniegt s reģistr cijas apliecības kopija.
Saska ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas ezers ir publiskais ezers.
Saska ar Zvejniecības likuma 6.panta pirm s daļas 1.punktu Latvijas Republikas ūde i
zvejas tiesību jom tiek iedalīti publiskajos ūde os (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts
īpašum un kuros zvejas tiesības pieder valstij, iz emot š panta ceturtaj daļ noteikt s zvejas
tiesības publiskaj s up s.
Zvejniecības likuma 7.panta otr daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij
piederoš s zvejas tiesības zvejniecību regul jošos normatīvajos aktos noteiktaj k rtīb var nodot
(iznom t) t d m person m, kuras veic pašpat ri a zveju vai kuras sa mušas speci lo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūde os. Ministru kabinets izdod noteikumus par k rtību,
k d izsniedzamas speci l s atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecīb , k arī par speci l s
atļaujas (licences) izsniegšanu maks jam s valsts nodevas apm ru un maks šanas k rtību.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „K rtība, k d izsniedz speci lo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecīb , k arī maks valsts nodevu par speci l s atļaujas (licences)
izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb (turpm k –
atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstr di uz zvejas kuģa vai mazizm ra
kuģošanas līdzekļa, k arī nozvejoto zivju pied v jumu t l kai tirdzniecībai vai apstr dei, izsniedz
pašvaldība, kuras teritorij atrodas attiecīg ūdenstilpe (turpm k – pašvaldība), – komercdarbībai
zvejniecīb šo noteikumu 1.1.4.apakšpunkt min tajos ūde os (iekš jos ūde os).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) sa emšanai, pretendents
iesniedz Zemkopības ministrij vai attiecīgaj pašvaldīb rakstisku iesniegumu saska ar šo
noteikumu 1.pielikumu un taj min tos dokumentus.
Savuk rt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīg pašvaldība
m neša laik p c visu šo noteikumu 1.pielikum min to dokumentu sa emšanas pie em l mumu
par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci), nor dot taj konkr tos
ūde us, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecīb atbilstoši šo noteikumu
1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „K rtība, k d izsniedz speci lo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecīb , k arī maks valsts nodevu par speci l s atļaujas (licences)
izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem, iz emot šo
noteikumu 10. un 11.punkt min tos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai
zvejniecīb iekš jos ūde os ir noteikts valsts nodevas apm rs Ls 10,00. Saska ar iepriekš min to
noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) sa m js valsts nodevu samaks pirms atļaujas
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(licences) sa emšanas. Noteikumu 23.punkt noteikts, ka valsts nodevu par atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecīb iekš jos ūde os ieskaita attiecīg s pašvaldības budžet .
emot v r iepriekšmin to, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirm s daļas 1.punktu, 7.panta otro, 08.09.2009.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „K rtība, k d izsniedz speci lo atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecīb , k arī maks valsts nodevu par speci l s atļaujas (licences)
izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21., 23.punktu, Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniec bas „Pussala M”, reģ.Nr.
52401015901, juridisk adrese: T lavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, speci lo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecīb Cirmas ezer .
2. Noteikt šī l muma 1.punkt min t s speci l s atļaujas (licences) derīguma termi u no
2013.gada 27.septembra līdz 2018.gada 26.septembrim.
3. Noteikt Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniec bas „Pussala M”, reģ.Nr.
52401015901, juridisk adrese: T lavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, samaks t valsts nodevu
par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb Cirmas ezer Ls 10,00 (desmit lati) apm r
Ludzas novada pašvaldības budžet pirms šīs atļaujas (licences) sa emšanas.
4. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5. L mumu var p rsūdz t viena m neša laik no t sp k st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas R zeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, R zekn , LV-4601.
40.§
Par Saistošo noteikumu Nr.21 „Groz jumi Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra
saistošajos noteikumos Nr.11 „Ludzas novada teritorijas kopšanas un būvju uztur šanas
noteikumi”” apstiprināšanu jaunā redakcijā
A.Strazds
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 43.panta pirm s daļas
5. un 6.punktu, Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta, Latvijas Republikas Vides aizsardzības
un reģion l s attīstības ministrijas 2013.gada 15.septembra atzinumu Nr.18-6/8621 un Ludzas
novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.augusta kopīg s s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi
Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Ludzas novada
teritorijas kopšanas un būvju uztur šanas noteikumi”” jaun redakcij saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.21
„Grozījumi Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Ludzas
novada teritorijas kopšanas un būvju uztur šanas noteikumi”” rakstisk un elektronisk veid
nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S. Rimšai saistošos noteikumus Nr.21
„Grozījumi Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Ludzas
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novada teritorijas kopšanas un būvju uztur šanas noteikumi”” saska
ar likuma „Par
pašvaldīb m” 45.panta nosacījumiem:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada pašvaldības k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Saistošie noteikumi st jas sp k ar 2014.gada 1.janv ri
6. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
41.§
Par vides sakopšanas akciju „T r bas dienas”
A.Strazds, A.Andrejevs, M.Romanovska, A.Gendele
Pašvaldības vides aizsardzības speci l budžeta līdzekļi izmantojami tikai t du pas kumu
un projektu finans šanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, piem ram, ar izglītību un audzin šanu
vides aizsardzības jom , vides monitoringu, bioloģisk s daudzveidības saglab šanu un
aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata p rmai m, vides un dabas resursu izp ti, nov rt šanu,
atjaunošanu, ūde u aizsardzību, augš u un grunts aizsardzību un san ciju, vides aizsardzības
iest žu veiktsp jas stiprin šanu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu p rvaldību, arī
k kompens ciju atkritumu poligona ietekmes zon dzīvojošiem iedzīvot jiem.
Sav cot atkritumus, tiek veidota pievilcīg ka un droš ka vide novada iedzīvot jiem.
Teritorijas kļūst pieejamas un viegl k apsaimniekojamas, tiek samazin ts vides pies r ojums.
Lai veidotu pievilcīg ku un droš ku vidi sev apk rt un samazin tu ietekmi uz apk rt jo
vidi, k arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, emot v r Ludzas novada domes Teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu un Ludzas novada domes Soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas un Finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt vides sakopšanas akcijas „Tīrības dienas” laiku – 01.10.2013.- 31.10.2013..
2. Piešķirt Ls 10 000 atkritumu izvešanai, kuri tiks sav kti Ludzas novad
sakopšanas akcij „Tīrības dienas” oktobra m nesī.

vides

3. Apmaksu veikt no Dabas resursu nodokļa līdzekļiem (budžeta. izdevumu klasifik cijas
kods atbilstoši funkcion laj m kategorij m 05.100, budžeta. izdevumu klasifik cijas kods
atbilstoši ekonomiskaj m kategorij m 2000), samazinot prognoz tos Dabas resursu nodokļa
līdzekļus pamatkapit la veidošanai (budžeta. izdevumu klasifik cijas kods atbilstoši
funkcion laj m kategorij m 05.100, budžeta. izdevumu klasifik cijas kods atbilstoši
ekonomiskaj m kategorij m 5000).
4. Atkritumu sav kšanas grafiku Ludzas novada teritorijas sakopšanai (1.pielikums)
public t pašvaldības m jas lap www.ludza.lv
5. Kontroli par l muma izpildi veikt izpilddirektoram S.Jakovļevam.
42.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu

37
M.Romanovska
Ludzas novada pašvaldība ir sa musi un izskatījusi Ludzas Vissv t s Dievm tes
Aizmigšanas Pareizticīgo draudzes 13.09.2013. iesniegumu ar lūgumu nodrošin t transportu
braucienam sakar ar Krusta g jienu no Zilupes līdz Opoļu sv tavotam.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanas un kontroles
k rtības nolikuma 14.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības līdzfinans jumu var pretend t
sabiedrisk organiz cija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pas kumu.
Saska ar Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanas un kontroles k rtības
nolikuma 16.punktu, pas kumu realiz šanai piešķiram summa ir līdz Ls 100,00.
emot v r Ludzas novada domes Teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 19.septembra s des atzinumu un Ludzas novada domes Soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas un Finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s
s des atzinumiem, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Vissv t s Dievm tes Aizmigšanas Pareizticīgo draudzei pašvaldības
finans jumu LVL 100,00 apm r autobusa apmaksai braucienam uz Zilupi.
2. Ludzas Vissv t s Dievm tes Aizmigšanas Pareizticīgo draudzei divu ned ļu laik p c
pas kuma iesniegt Ludzas novada pašvaldībai p rskatu par finansu līdzekļu izlietojumu saska ar
piešķiršanas m rķi, pievienojot attiecīgus maks jumus apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Kontroli par l muma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
43.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
M.Romanovska
Ludzas novada pašvaldība ir sa musi un izskatījusi Ludzas Vecticībnieku draudzes
12.09.2013. iesniegumu ar lūgumu nodrošin t pašvaldības līdzfinans jumu projektam „Ludzas
Vecticībnieku draudzes lūgšanas nama renov cija”. Projekta kop j s izmaksas ir 4317,36 LVL.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanas un kontroles
k rtības nolikuma 8.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības līdzfinans jumu var pretend t
sabiedrisk organiz cija, kura projekta aktivit tes tiks realiz tas 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 līdzfinans juma piešķiršanas un kontroles k rtības
nolikuma 13.1punktu, projekta finans jumam piešķiram summa līdz 5000,00 LVL vienam
projektam, bet ne vair k k 50% no projekta attiecin maj m izmaks m.
emot v r Ludzas novada domes Teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 19.septembra s des atzinumu un Ludzas novada domes Soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas un Finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s
s des atzinumiem, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Vecticībnieku draudzei pašvaldības līdzfinans jumu LVL 2158,68
apm r projekta „Ludzas Vecticībnieku draudzes lūgšanas nama renov cija” īstenošanai.
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2. Ludzas Vecticībnieku draudzei divu ned ļu laik p c projekta īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai p rskatu par finansu līdzekļu izlietojumu saska ar piešķiršanas
m rķi, pievienojot attiecīgus maks jumus apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Kontroli par l muma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
44.§
Par 10.07.2013. Saistošo noteikumu Nr. 17
„Par pašvald bas pal dz bu v sturisku būvgaldniec bas izstrādājumu atjaunošanai un
restaurācijai, ku fasāžu krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomai ai valsts noz mes
pils tbūvniec bas pieminekļa „Ludzas pils tas v sturiskais centrs” teritorijā esošajām kām,
kā ar Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertajām kām Ludzas
novadā” preciz šanu
M.Romanovska
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 45.panta ceturto daļu, LR Vides aizsardzības un
reģion l s attīstības ministrijas 2013.gada 28.augusta atzinumu Nr.18-6/8031 „Par saistošajiem
noteikumiem”, emot v r Ludzas novada domes Teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
kopīg s s des 2013.gada 19.septembra s des atzinumu un Ludzas novada domes Soci l s,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas un Finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra kopīg s s des atzinumiem, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus preciz jumus Ludzas novada domes 2013.gada 10.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.17„Par pašvaldības palīdzību v sturisku būvgaldniecības izstr d jumu
atjaunošanai un restaur cijai, ku fas žu kr sojuma atjaunošanai un jumta seguma nomai ai valsts
nozīmes pils tbūvniecības pieminekļa „Ludzas pils tas v sturiskais centrs” teritorij esošaj m
k m, k arī Latvijas Valsts aizsarg jamo kultūras pieminekļu sarakst ietvertaj m k m Ludzas
novad ”:
2. Preciz t saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu š d redakcij :
„Izdoti saska ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta otro daļu un
likuma „Par pašvaldīb m” 43.panta trešo daļu”.
3. Tehniski preciz t saistošo noteikumu numer ciju.
4. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai šo l mumu un preciz tos Ludzas novada domes
2013.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17„Par pašvaldības palīdzību v sturisku
būvgaldniecības izstr d jumu atjaunošanai un restaur cijai, ku fas žu kr sojuma atjaunošanai un
jumta seguma nomai ai valsts nozīmes pils tbūvniecības pieminekļa „Ludzas pils tas v sturiskais
centrs” teritorij esošaj m k m, k arī Latvijas Valsts aizsarg jamo kultūras pieminekļu sarakst
ietvertaj m k m Ludzas novad ” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un
reģion l s attīstības ministrijai.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
45.§
Par konkursa „Ludzas novada uz m ju gada balva 2013” nolikuma apstiprināšanu
M.Romanovska
Lai veicin tu uz m jdarbību, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas 10.punktu, emot v r Ludzas novada domes Teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas kopīg s s des 2013.gada 19.septembra s des atzinumu un Ludzas
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novada domes Soci l s, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas un Finanšu
past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumiem, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t konkursa „Ludzas novada uz m ju gada balva 2013” nolikumu saska ar
pielikumu uz 2 (div m) lap m.
2. Apstiprin t konkursa v rt šanas komisiju š d sast v :
Komisijas priekšs d t ja:
Alīna Gendele, Ludzas novada domes priekšs d t ja;
Komisijas priekšs d t jas vietnieks:
Aivars Meikš ns, Ludzas novada domes priekšs d t jas vietnieks attīstības
jaut jumos;
Komisijas locekļi:
Jevgenija Kušča, Ludzas novada domes deput ts
M rīte Romanovska, Attīstības un nekustam īpašuma nodaļas vadīt ja;
Inga Ostrovska, Ludzas novada domes Uz m ju Konsultatīv s padomes
priekšs d t js.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
46.§
Par Ludzas novada bāri tiesas locekles Ritas Beļavskas atbr vošanu no amata
F.Bokišs
Izskatot Ludzas novada b ri tiesas locekles Ritas Beļavskas 2013.gada 6.augusta
iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb sa emts 06.08.2013., reģistr ts ar reģistr cijas numuru
3.1.1.8.1/1804), kur vi a lūdz atbrīvot no darba Ludzas novada b ri ties p c pašas v l šan s no
2013.gada 1.oktobra, pamatojoties uz B ri tiesu likuma 9.panta pirmo daļu un 12.panta pirm s
daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 26.punktu, emot v r Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas un Ludzas novada domes soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Ritu Beļavsku, personas kods XXX, no Ludzas novada b ri tiesas locekļa
amata ar 2013.gada 30.septembri (p d j darba diena).
2. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
47.§
Par Ludzas novada bāri tiesas locekļa iev l šanu
F.Bokišs
Pamatojoties uz B ri tiesu likuma 9.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldīb m”
21.panta pirm s daļas 26.punktu, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas un Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
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Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2013.gada 1.novembri iev l t Mariju Kotovu, personas kods XXX, par Ludzas
novada b ri tiesas locekli uz pieciem gadiem, t.i. līdz 2018.gada 31.oktobrim.
2. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
48.§
Par Ludzas novada Nirzas tautas nama vad tājas atbr vošanu un iecelšanu amatā
F.Bokišs
2013.gada 9.august Nirzas tautas nama vadīt ja Sandra Sjakste, personas kods XXX,
iesniedza Ludzas novada pašvaldīb iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb sa emts 09.08.2013.,
reģistr ts ar reģistr cijas numuru 3.1.1.11.2/1826), kur lūdz izbeigt darba tiesisk s attiecības ar
2013.gada 1.oktobri p c pašas v l šan s.
Ludzas novada dome izskatot jaut jumu par Sandras Sjakstes atbrīvošanu no Nirzas tautas
nama vadīt jas amata, konstat ja, ka:
1) pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora S.Jakovļeva 2009.gada
14.decembra rīkojumu Nr.36-k „Par Nirzas tautas nama vadīt jas amata pien kumu izpildīšanu”,
Sandra Sjakste ar 2009.gada 14.decembri tika pie emta darb par Ludzas novada Nirzas tautas
nama vadīt jas pien kumu izpildīt ju;
2) Sandra Sjakste ar 2010.gada 26.aprīli tika iecelta Ludzas novada Nirzas tautas nama
vadīt jas amat , pamatojoties uz Ludzas novada domes 2010.gada 22.aprīļa s des l mumu „Par
Ludzas novada Nirzas tautas nama vadīt jas iecelšanu amat ” (protokols Nr.8, 24.§);
3) saska ar Darba likuma 100.panta pirmo daļu darbiniekam ir tiesības rakstveid uzteikt
darba līgumu vienu m nesi iepriekš, ja darba koplīgum vai darba līgum nav noteikts īs ks
uzteikuma termi š;
4) saska ar likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 9.punktu, pašvaldības
iest žu vadīt ju iecelšana amat un atbrīvošana no amata ir domes kompetenc .
Saska ar Ludzas novada Nirzas tautas nama vadīt jas Sandras Sjakstes iesniegumu,
emot v r Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas un Ludzas novada domes
soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s
s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Sandru Sjaksti, personas kods XXX, no Ludzas novada Nirzas tautas nama
vadīt jas amata un izbeigt darba tiesisk s attiecības 2013.gada 1.oktobrī, saska ar Darba likuma
100.panta pirmo daļu.
2. Ar 2013.gada 1.oktobri Ludzas novada Nirzas tautas nama vadīt jas amat iecelt Aiju
Beiti u-Resno, personas kods XXX.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam Jakovļevam nosl gt darba
līgumu ar Aiju Beiti u-Resno, nosakot 3 m nešu p rbaudes laiku.
4. Sandrai Sjakstei nodot un Aijai Beiti ai-Resnai pie emt lietas un 2013.gada 1.oktobrī
sast dīt lietu un iest des vadīt ja p rzi esošo materi lo v rtību nodošanas-pie emšanas aktu.
5. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada domes priekšs d t jai Alīnai
Gendelei.
49.§
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Par atļauju O.Baklānei savienot amatus
F.Bokišs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas novada Pildas tautas nama vadīt jas Olitas
Bakl nes 2013.gada 4.septembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb sa emts 04.09.2013.,
reģistr ts ar reģistr cijas numuru 3.1.1.11.2/2027) par atļauju savienot Ludzas novada Pildas
tautas nama vadīt jas amatu ar Ludzas novada domes deput ta amatu.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma "Par interešu konflikta nov ršanu valsts
amatpersonu darbīb " 7.panta piekt s daļas nosacījumiem pašvaldību iest žu vadīt jiem ir atļauts
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru vi i ie em saska
ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un
rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrīb , biedrīb vai nodibin jum , politiskaj partij , politisko partiju
apvienīb vai reliģiskaj organiz cij ;
3) pedagoga, zin tnieka, rsta, profesion la sportista un radošo darbu;
3¹) amatu kapit lsabiedrīb , kur valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts
vai pašvaldības interešu p rst v šanu šaj sabiedrīb , nerada interešu konfliktu un ir sa emta t s
valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iec lusi,
iev l jusi vai apstiprin jusi amat ;
3²) amatu kapit lsabiedrīb , kur valsts vai pašvaldības kapit lsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu p rst v šanu šaj sabiedrīb , nerada interešu konfliktu un
ir sa emta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iec lusi, iev l jusi vai apstiprin jusi amat ;
4) citu amatu valsts vai pašvaldības institūcij , ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
ir sa emta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iec lusi, iev l jusi vai apstiprin jusi amat ;
41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administr cija,
starptautisk organiz cija vai t s p rst vniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir
sa emta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iec lusi, iev l jusi vai apstiprin jusi amat .".
Izv rt jot Olitas Bakl nes lūgumu par amatu savienošanu, pašvaldības iest des vadīt ja
tiešos pien kumus, darba laiku, Ludzas novada domes deput ta pien kumus, var secin t, ka Olitai
Bakl nei atļauts savienot Ludzas novada Pildas tautas nama vadīt jas amatu ar Ludzas novada
domes deput ta amatu un tas nerada interešu konfliktu, nav pretrun ar valsts amatpersonai
saistošaj m tikas norm m un nekait valsts amatpersonas tiešo pien kumu pildīšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ”
7.panta piekt s daļas 4.punktu, 8.¹panta piekt s daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldīb m”
21.panta pirm s daļas 27.punktu, emot v r Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas un Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta
nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes deput te O.Bakl ne, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Olitai Baklānei, personas kods XXX, savienot Ludzas novada Pildas tautas nama
vadīt jas amatu ar Ludzas novada domes deput ta amatu.
L mumu var p rsūdz t Administratīvaj rajona tiesas R zeknes tiesu nam , Atbrīvošanas
alej 88, R zekn , LV-4601, viena m neša laik no l muma sp k st šan s brīža.
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50.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes apbalvojuma „Ludzas novada Goda pilsonis”
piešķiršanas nolikumā
F.Bokišs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 41.panta pirm s daļas 2 un 4.punktu, Euro
ieviešanas k rtības likumu, emot v r Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu, Ludzas novada finanšu past vīg s komitejas
un Ludzas novada soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes apbalvojuma „Ludzas novada Goda pilsonis” piešķiršanas
š dus grozījumus:
1.1. izteikt 2.4.punktu š d redakcij :
„2.4. Kandid tu izvirzīšana notiek rakstveid , iesniedzot iesniegumu novada pašvaldīb līdz
k rt j gada 1.novembrim.”.
1.2. aizst t 4.2.punkt lata simbolisko apzīm jumu un skaitli „LVL 200,00” ar v rdu un
skaitli „300 euro”.
2. L muma 1.punkta 1.2.apakšpunkts st jas sp k
1.janv rī).

euro ieviešanas dien

(2014.gada

3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
51.§
Par Ludzas novada domes apbalvojuma „Ludzas novada Goda pilsonis” piešķiršanas
komisijas sastāva apstiprināšanu
F.Bokišs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ingas Prikules, personas kods XXX, 2013.gada
17.septembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb sa emts 23.09.2013., reģistr ts ar
reģistr cijas numuru 3.1.1.11.2/2204) par izsl gšanu no Ludzas novada domes apbalvojuma
„Ludzas novada Goda pilsonis” piešķiršanas komisijas sast va.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
24.punktu, emot v r Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu, Ludzas novada finanšu past vīg s komitejas un Ludzas novada
soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s
s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes apbalvojuma „Ludzas novada Goda pilsonis”
piešķiršanas komisiju š d sast v :
Komisijas priekšsēdētāja:
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Al na Gendele - Ludzas novada domes priekšs d t ja
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:

Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšs d t jas vietnieks

Komisijas locekļi:
Igors Lapšovs – Ludzas novada domes deput ts
Sarm te Gutāne – Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta p rvaldes vadīt ja
Inta Kušnere – Ludzas pils tas galven s bibliot kas vadīt ja
Milāna Bule – Ludzas novadp tniecības muzeja direktore
Vanda Žulina – žurn liste
Ksenija Miklaševiča – sabiedrības p rst vis
Boriss Kozlovs – sabiedrības p rst vis
2. Ar šī l muma sp k st šanos sp ku zaud Ludzas novada domes 2012.gada 26.janv ra
s des l muma „Par apbalvojuma „Ludzas novada Goda pilsonis” piešķiršanas nolikuma
apstiprin šanu” (protokols Nr.3, 49.§) 2.punkts.

52.§
Par groz jumu Ludzas novada domes 2012.gada 26.janvāra nolikumā „Ludzas novada gada
cilv ks”
F.Bokišs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 41.panta pirm s daļas 2. un 4.punktu, emot
v r Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des
atzinumu, Ludzas novada finanšu past vīg s komitejas un Ludzas novada soci lo, izglītības un
kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2012.gada 26.janv ra nolikum „Ludzas novada gada
cilv ks” š du grozījumu:
1.1. izteikt 4.3.punktu š d redakcij :
„4.3. Pieteikumu iesniedz Ludzas novada pašvaldības Administratīv nodaļ līdz k rt j
gada 1.novembrim.”.
2. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
53.§
Par Ludzas novada domes priekšs d tājas atvaļinājumu
F.Bokišs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas novada domes priekšs d t jas Alīnas Gendeles
2013.gada 18.septembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb sa emts 18.01.2013., reģistr ts ar
reģistr cijas numuru 3.1.1.11.2/2161) par atvaļin juma piešķiršanu un atvaļin juma pabalsta
izmaks šanu.

44
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmo daļu, saska ar 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un soci lo garantiju nolikuma 3.4., 3.7. un 3.8.punktu, emot v r Ludzas novada teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu, Ludzas novada finanšu
past vīg s komitejas un Ludzas novada soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu
konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes priekšs d t ja
A.Gendele, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas novada domes priekšs d t jai Al nai Gendelei atvaļin jumu – 2 (divas)
kalend r s ned ļas no 2013.gada 7.oktobra līdz 2013.gada 20.oktobrim ieskaitot, par laikposmu
no 2012.gada 17.jūnija līdz 2012.gada 16.decembrim.
2. Izmaks t Ludzas novada domes priekšs d t jai Alīnai Gendelei atvaļin juma pabalstu
50% apm r no m nešalgas.
54. §
Par dz vokļa pašuma Nr. 12, Ludzā, Blauma a ielā 2, 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 d m to funkciju nodrošin šanai un likuma 4.panta
ceturt s daļas 5.punktu - atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustam īpašuma
atsavin šanu var ierosin t īrnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š v las nopirkt dzīvojamo
m ju, t s dom jamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
Ludzas novada pašvaldīb tika reģistr ts dzīvokļa īrnieces (Olga Voronišče) atsavin šanas
ierosin jums (Reģ. Nr. 3.1.1.11.2/1401), dzīvo: Blauma a iel 2 dz. 12, Ludz , Ludzas novad .
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 l m jinstitūcija, emot v r Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 17.septembra l mumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr. 12, Ludz ,
Blauma a iel 2, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” un Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu un Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzs kt dzīvokļa Nr. 12, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Blauma a iel 2
atsavin šanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr. 12, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Blauma a
iel 2, reģistr šanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt t ju.
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4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada dom .
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
55.§
Par dz vokļa Nr. 4 „Kaimi i”, Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā atsavināšanu un
pārdošanas cenas apstiprināšanu
E.Mekšs
2013.gada 25.aprīlī Ludzas novada dome pie ma l mumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4,
„Kaimi i”, Pildas pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 7, 28.§).
Saska ar min to l mumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr. 4 „Kaimi i”, Pild , Pildas pagast , Ludzas novad reģistr ts
Ludzas rajona tiesas Zemesgr matu nodaļ , Pildas pagasta zemesgr matas nodalījum Nr.
100000029933-4;
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma nov rt šanas komisija noteica objekta p rdošanas
cenu – LVL 894,45 (asto i simti devi desmit četri lati un 45 santīmi).
Saska ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likumu un pamatojoties uz Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2013.gada 17.septembra l mumu „Par
dzīvokļa Nr. 4 „Kaimi i”, Pild , Pildas pagast , Ludzas novad atsavin šanu un p rdošanas cenas
apstiprin šanu”, un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu un Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t dzīvokļa Nr. 4 „Kaimi i”, Pild , Pildas pagast , Ludzas novad ,
p rdošanas cenu - LVL 894,45 (asto i simti devi desmit četri lati un 45 santīmi) latu apm r .
2. Atsavin t par labu N. Š., personas kods XXX, dzīvokli Nr. 4, „Kaimi i”, Pild , Pildas
pagast , Ludzas novad , kopīpašuma dom jam daļa no būves (kadastra apzīm jums
68860010566001), kopīpašuma dom jam daļa no zemes (kadastra apzīm jums 68860010566),
Pild , Pildas pagast , Ludzas novad par summu LVL 894,45 (asto i simti devi desmit četri lati
un 45 santīmi), kuru personai ir j iemaks pašvaldības pamatbudžeta kont 4 (četru) m nešu laik
no l muma pie emšanas dienas vai j sniedz pašvaldībai atbildi, nor dot v lamo samaksas termi u
par objektu, kas nav ilg ks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
56. §
Par dz vokļa Nr. 13, Dagdas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanu un pārdošanas
cenas apstiprināšanu
E.Mekšs
2013.gada 25 aprīlī Ludzas novada dome pie ma l mumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr. 13,
Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 7, 24.§).
Saska ar min to l mumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr. 13 Dagdas iel 1, Ludz , Ludzas novad reģistr ts Ludzas rajona
tiesas nodaļ , Ludzas pils tas zemesgr matas nodalījum Nr. 820-13;
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2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma nov rt šanas komisija noteica objekta p rdošanas
cenu – LVL 5988,40 (pieci tūkstoši devi i simti asto desmit asto i lati un 40 santīmi).
Saska ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likumu un pamatojoties uz Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2013. gada 17. septembra l mumu „Par
dzīvokļa Nr. 13, Dagdas iel 1, Ludz , Ludzas novad
atsavin šanu un p rdošanas cenas
apstiprin šanu”, un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra s des atzinumu un Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t dzīvokļa Nr. 13, Dagdas iel 1, Ludz , Ludzas novad , p rdošanas cenu LVL 5988,40 (pieci tūkstoši devi i simti asto desmit asto i lati un 40 santīmi) latu apm r .
2. Atsavin t par labu K. Ž., personas kods XXX, dzīvokli Nr. 13, Dagdas iel 1, Ludz ,
Ludzas novad , kopīpašuma dom jam daļa no būves (kadastra apzīm jums 68010030130001),
kopīpašuma dom jam daļa no zemes (kadastra apzīm jums 68010030130), Ludz , Ludzas
novad par summu LVL 5988,40 (pieci tūkstoši devi i simti asto desmit asto i lati un 40
santīmi), kuru personai ir j iemaks pašvaldības pamatbudžeta kont 4 (četru) m nešu laik no
l muma pie emšanas dienas vai j sniedz pašvaldībai atbildi, nor dot v lamo samaksas termi u
par objektu, kas nav ilg ks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
57. §
Par nekustamā pašuma, zemes gabala „Teresva” 0.38 ha plat bā ar kadastra
Nr. 68500070296, Cirmas pagastā, Ludzas novadā izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu
E.Mekšs
2013.gada 28.mart Ludzas novada domes s d tika pie emts l mums „Par nekustam
īpašuma zemes gabala 0,3 ha platīb ar kadastra Nr. 6850 007 0296, Cirmas pagast , Ludzas
novad nodošanu atsavin šanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 10.pantu,
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2013.gada 17.septembra l mumu
„Par nekustam īpašuma, zemes gabala „Teresva” 0.38 ha platīb ar kadastra Nr. 68500070296,
Cirmas pagast , Ludzas novad izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu, emot v r
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des
atzinumu un Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekustam īpašuma pirm s izsoles s kumcenu - Ls 536.00 (pieci simti
tr sdesmit seši lati un 00 sant mi) un izsoles noteikumus, saska ar pielikumu.
2. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
58. §
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Par nekustamā pašuma, zemes gabala „Ceiruļi”, 1.61 ha plat bā ar kadastra
Nr. 68500070307, Cirmas pagastā, Ludzas novadā izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu
E.Mekšs
2013.gada 28.mart Ludzas novada domes s d tika pie emts l mums „Par nekustam
īpašuma, zemes gabala ar kadastra Nr. 68500070307, Cirmas pagast , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 10.pantu,
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2013.gada 17.septembra l mumu
„Par nekustam īpašuma, zemes gabala „Ceiruļi”, 1.61 ha platīb ar kadastra Nr. 68500070307,
Cirmas pagast , Ludzas novad izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu”, emot v r
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des
atzinumu un Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekustam īpašuma pirm s izsoles s kumcenu - Ls 1050.00 (viens tūkstotis
piecdesmit lati un 00 sant mi) un izsoles noteikumus, saska ar pielikumu.
2. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
59. §
Par nekustamā pašuma „Pagastmāja”, ar kadastra Nr. 68780050316, c. Nirza,
Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
E.Mekšs
2013.gada 27.jūnij Ludzas novada domes s d tika pie emts l mums „Par zemes gabala
un nedzīvojam s kas „Pagastm ja”, Nirzas pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 10.pantu,
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2013.gada 17.septembra l mumu
„Par nekustam īpašuma „Pagastm ja”, ar kadastra Nr. 68780050316, c. Nirza, Nirzas pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu”, emot v r Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu un
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekustam īpašuma pirm s izsoles s kumcenu - Ls 5303,00 (pieci tūkstoši
tr s simti tr s lati un 00 sant mi) un izsoles noteikumus, saska ar pielikumu.
2. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
60. §
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Par nekustamā pašuma, zemes gabala „Lindas”, 1,58 ha
plat bā ar kadastra Nr. 68880020137, Pure u pagastā, Ludzas novadā nosac tās
(pārdošanas) cenas apstiprināšanu
E.Mekšs
2013.gada 25.aprīlī Ludzas novada dome pie ma l mumu „Par nekustam īpašuma,
zemes gabala 1.58 ha platīb ar kadastra Nr. 68880020137, „Lindas”, Pure u pagast , Ludzas
novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 7, 26.§).
SIA „Dzieti” noteica objekta v rtību – Ls 530,00 (pieci simti trīsdesmit lati un 00
santīmi). Ludzas novada pašvaldība objekta reģistr šanai ieguldīja pašvaldības līdzekļus –
Ls 98,00 (devi desmit asto i lati un 00 santīmi).
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 8. panta
trešo daļu, emot v r Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2013.gada
17.septembra l mumu „Par nekustam
īpašuma, zemes gabala „Lindas”, 1,58
ha platīb ar kadastra Nr. 68880020137, Pure u pagast , Ludzas novad nosacīt s (p rdošanas)
cenas apstiprin šanu”, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu un Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra
kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1.
Apstiprin t
nekustam
īpašuma,
zemes
gabala
„Lindas”,
1,58
ha platīb ar kadastra Nr. 68880020137, Pure u pagast , Ludzas novad nosacīto cenu Ls 628,00
(seši simti divdesmit asto i lati un 00 sant mi).
2. M neša laik p c nosacīt s cenas apstiprin šanas nosūtīt personai, kurai ir pirmpirkuma
tiesības – E. M., personas kods XXX, dzīvo: (adrese), atsavin šanas pazi ojumu.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
61.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 25 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada
22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par pār jiem pabalstiem Ludzas novadā””
apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 43.panta trešo daļu, Euro ieviešanas k rtības
likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.25 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par p r jiem pabalstiem
Ludzas novad ””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.25
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27
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„Par p r jiem pabalstiem Ludzas novad ”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.25 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par
p r jiem pabalstiem Ludzas novad ””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2.
izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
62.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 26 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2012.gada
21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvald bas sociālajiem
pakalpojumiem”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un otro daļu, un emot
v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.26 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvaldības
soci lajiem pakalpojumiem””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.26
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par
Ludzas novada pašvaldības soci lajiem pakalpojumiem”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt
Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.26 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas
novada pašvaldības soci lajiem pakalpojumiem””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2.
izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
63.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 27 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2009.gada
22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālās pal dz bas pabalstiem Ludzas
novadā”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
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Pamatojoties uz Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot
v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.27 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2009.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par soci l s palīdzības
pabalstiem Ludzas novad ””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.27
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par
soci l s palīdzības pabalstiem Ludzas novad ”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.27 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par
soci l s palīdzības pabalstiem Ludzas novad ””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2.
izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
64.§
Par saistošo noteikumu Nr.28
”Groz jumi Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par aprūpes mājās darba organiz šanu un pakalpojuma sa emšanas kārt bu Ludzas
novadā”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Soci lo pakalpojumu un soci l s palīdzības likuma
3.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldību” 15.panta pirm s daļas 7.punktu, Euro
ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un otro daļu, emot v r Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.28 „Grozījumi Ludzas novada
domes saistošajos noteikumos 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes
m j s darba organiz šanu un pakalpojuma sa emšanas k rtību Ludzas novad ”” saska
ar
pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
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2.1. triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.28
„Grozījumi Ludzas novada domes saistošajos noteikumos 2009.gada 17.septembra saistošajos
noteikumos Nr.7 „Par aprūpes m j s darba organiz šanu un pakalpojuma sa emšanas k rtību
Ludzas novad ”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s
attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai ne agr k k četras ned ļas un ne v l k
k sešas ned ļas p c saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Ludzas novada domes saistošajos
noteikumos 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes m j s darba
organiz šanu un pakalpojuma sa emšanas k rtību Ludzas novad ”” pie emšanas, saska ar
likuma „Par pašvaldīb m” 45.panta piekto daļu:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada pašvaldības k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
65.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 29 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Nodeva par pašvald bas domes izstrādāto oficiālo
dokumentu un apliecinātu to kopiju sa emšanu un būvatļaujas sa emšanu””
apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot
v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.29 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2010.gada 28.janv ra saistošajos noteikumos Nr.1 „Nodeva par pašvaldības domes
izstr d to ofici lo dokumentu un apliecin tu to kopiju sa emšanu un būvatļaujas sa emšanu””,
saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.29
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 28.janv ra saistošajos noteikumos Nr.1
„Nodeva par pašvaldības domes izstr d to ofici lo dokumentu un apliecin tu to kopiju sa emšanu
un būvatļaujas sa emšanu”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un
reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumu Nr.29 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 28.janv ra saistošajos noteikumos Nr.1 „Nodeva
par pašvaldības domes izstr d to ofici lo dokumentu un apliecin tu to kopiju sa emšanu un
būvatļaujas sa emšanu””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2.
izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
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4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
66.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 30 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada 4.marta
saistošajos noteikumos Nr.4 „Ludzas novada pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licenc šanas noteikumi”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobra Soci lo pakalpojumu un soci l s palīdzības likuma
35.pantu Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot v r Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.30 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2010.gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Ludzas novada pasažieru
p rvad jumu ar vieglajiem taksometriem licenc šanas noteikumi””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.30
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Ludzas
novada pasažieru p rvad jumu ar vieglajiem taksometriem licenc šanas noteikumi”” rakstisk un
elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimša saistošos noteikumus Nr.30 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Ludzas
novada pasažieru p rvad jumu ar vieglajiem taksometriem licenc šanas noteikumi””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
67.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 31 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada 4.marta
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par braukšanas maksas tarifu noteikšanu pasažieru un
bagāžas pārvadājumiem”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobra Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un
trešo daļu un emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 19.septembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas,
soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s
s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
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Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.31 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2010.gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par braukšanas maksas tarifu
noteikšanu pasažieru un bag žas p rvad jumiem””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.31
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
braukšanas maksas tarifu noteikšanu pasažieru un bag žas p rvad jumiem”” rakstisk un
elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.31 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
braukšanas maksas tarifu noteikšanu pasažieru un bag žas p rvad jumiem””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2.
izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
68.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 32 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada 27.maija
saistošajos noteikumos Nr.14 „Ludzas novada sabiedriskās kārt bas noteikumi””
apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot
v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr. 32”Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.14 „Ludzas novada sabiedrisk s
k rtības noteikumi””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.32
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.14
„Ludzas novada sabiedrisk s k rtības noteikumi”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.32 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.14 „Ludzas
novada sabiedrisk s k rtības noteikumi””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2.
izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
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4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
69.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 33 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada
23.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par inženierkomunikāciju aizsardz bu Ludzas
novada pašvald bā”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot
v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.33 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2010.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par inženierkomunik ciju
aizsardzību Ludzas novada pašvaldīb ””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.33
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.42
„Par inženierkomunik ciju aizsardzību Ludzas novada pašvaldīb ”” rakstisk un elektronisk
veid nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.33 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par
inženierkomunik ciju aizsardzību Ludzas novada pašvaldīb ””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
70.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 34 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada 28.apr ļa
saistošajos noteikumos Nr.9 „Sadz ves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””
apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot
v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
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Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.34 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 „Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.34
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.34 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 „Sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2.
izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
71.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 35 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada
22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „ ku numurz mju, ielu vai laukumu nosaukumu
norāžu izvietošanas kārt ba Ludzas novadā”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 43.panta trešo daļu, Euro ieviešanas k rtības
likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.35 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „ ku numurzīmju, ielu vai
laukumu nosaukumu nor žu izvietošanas k rtība Ludzas novad ””, saska ar pielikumu.
1. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.35
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27
„ ku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu nor žu izvietošanas k rtība Ludzas novad ””,
rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai
zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumu Nr.35 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „ ku
numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu nor žu izvietošanas k rtība Ludzas novad ””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
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4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
72.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 36
„Par groz jumiem Ludzas novada domes 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16
”Par koku ciršanu ārpus meža Ludzas novada pašvald bas
administrat vajā teritorijā”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot
v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.36 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 ”Par koku ciršanu rpus meža
Ludzas novada pašvaldības administratīvaj teritorij ””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.36
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 ”Par
koku ciršanu rpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvaj teritorij ”” rakstisk un
elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumu Nr.36 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 ”Par koku
ciršanu rpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvaj teritorij ”,”:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
73.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 37 „Par groz jumiem
Ludzas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ludzas
novada simbolikas izmantošanu”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot
v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
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Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.37 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2012.gada 26.janv ra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ludzas novada simbolikas
izmantošanu””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.37
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 26.janv ra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
Ludzas novada simbolikas izmantošanu”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumu Nr.37 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 26.janv ra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
Ludzas novada simbolikas izmantošanu””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
74.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 38 „Par groz jumiem
Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Ludzas
novada pašvald bas l dzfinans juma apjomu un tā piešķiršanas kārt bu daudzdz vokļu
dz vojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu
labiekārtošanai un dz vojamo māju renovācijai”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot
v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.38 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Ludzas novada
pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju
energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo
m ju renov cijai””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.38
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai
un dzīvojamo m ju renov cijai””+ rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un
reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.38 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
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Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai
un dzīvojamo m ju renov cijai”:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu kas.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
75.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 39 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada 28.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.17 „Par licenc to makšķer šanu Lielajā Kurma ezerā””
apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot
v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.39 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par licenc to makšķer šanu
Lielaj Kurma ezer ””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.39
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par
licenc to makšķer šanu Lielaj Kurma ezer ””, rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumu Nr.39 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par
licenc to makšķer šanu Lielaj Kurma ezer ””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu kas.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
76.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 40 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada 28.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.18 „Par licenc to makšķer šanu Mazajā Kurma ezerā””
apstiprināšanu
K.Nikolajeva
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Pamatojoties uz Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot
v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.40 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 „Par licenc to makšķer šanu
Mazaj Kurma ezer ””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.40
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 „Par
licenc to makšķer šanu Mazaj Kurma ezer ””, rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumu Nr.40 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 „Par
licenc to makšķer šanu Mazaj Kurma ezer ””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
77.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 41 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada 26.maija
saistošajos noteikumos Nr.11 „Par licenc to makšķer šanu Šķaunes ezerā”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot
v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.41 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par licenc to makšķer šanu
Šķaunes ezer ””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.41
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par
licenc to makšķer šanu Šķaunes ezer ”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumu Nr.41 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par
licenc to makšķer šanu Šķaunes ezer ””:
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3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
78.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 42 „Par groz jumiem Ludzas novada domes
Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustamā
pašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot
v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.42 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2011.gada 24.febru ra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustam īpašuma
nodokļa atvieglojumiem Ludzas novad ””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.42
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 24.febru ra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
nekustam īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novad ”” rakstisk un elektronisk veid
nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.42 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 24.febru ra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
nekustam īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novad ””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
79.§
Par br vpusdienu un bezmaksas dināšanas internātā piešķiršanu
A.Gendele
1. Izskatot Istras vidusskolas direktores I.Šteimanovas 2013.gada 13.septembra
iesniegumu, reģ. nr. 3.1.1.11.2/2115, par materi lo palīdzību skol niem no skolas budžeta un
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 19.septembra kopīg s s des atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna
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Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt brīvpusdienas un bezmaksas din šanu intern t Istras vidusskolas skol niem
no 2013.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.decembrim:
1.1.1. A. Z., personas kods XXX
3.kl.
1.1.2. D. M., personas kods XXX
8.kl.
1.1.3. A. R., personas kods XXX
8.kl.
1.1.4. I. R., personas kods XXX
11.kl.
1.1.5. S. S., personas kods XXX
11.kl.
1.1.6. A. M., personas kods XXX
12.kl.
1.2.

Finans juma avots – Istras vidusskolas budžets.

Tiek skatīti domes s des papildus darba k rtības jaut jumi.
80.§
Par Ludzas novada izgl t bas iestāžu vad tāju algu likmju noteikšanu
S.Gut ne
Saska
ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, Latvijas Republikas 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1.punktu, emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas s des
2013. gada 26.septembra kopīg s rk rtas s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu
konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes deput ti L.Greit ne,
E.Obrum ne, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt 2013./2014. m cību gada 1.semestrī (01.09.2013.-31.12.2013.) Ludzas novada
izglītības iest žu vadīt ju algas likmes saska ar pielikumu.
81.§
Par pamata un vispār jās vid jās izgl t bas iestāžu vad tāju vietnieku un
darba algas likmes noteikšanu
S.Gut ne

pedagogu m neša

Saska ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 13. un
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam”, 2009.gada 28.jūlija
Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikumu, emot
v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 26.septembra kopīg s rk rtas s des atzinumu,
pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan
nepiedal s domes deput ti L.Greit ne, E.Obrum ne, O.Bakl ne, atklāti balsojot: PAR – 12
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Noteikt Ludzas novada pašvaldības pamata un visp r j s vid j s izglītības iest žu
vadīt ju vietnieku un pedagogu m neša darba algas likmes laika posm no 01.09.2013.31.12.2013. novadam piešķirt s valsts m rķdot cijas ietvaros saska ar pielikumu.
82.§
Par Ludzas pils tas pirmsskolas izgl t bas iestādes „Rūķ tis” vad tājas vietnieces un
pedagogu m neša darba algas likmes noteikšanu
S.Gut ne
Saska
ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam”, 2009.gada 28. jūlija
Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikumu, emot
v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 26.septembra kopīg s rk rtas s des atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas pils tas pirmsskolas izglītības iest des „Rūķītis” vadīt jas vietnieces un
pedagogu m neša darba algas likmes laika posm no 01.09.2013.-31.12.2013. novadam piešķirt s
valsts m rķdot cijas ietvaros saska ar pielikumu.
83.§
Par Ludzas Mūzikas pamatskolas profesionālās ievirzes izgl t bas programmu
pedagogu m neša darba algas likmes noteikšanu
S.Gut ne
Saska
ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam”, 2009.gada 28.jūlija
Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikumu, emot
v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013. gada 26.septembra kopīg s rk rtas s des atzinumu,
pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan
nepiedal s domes deput te L.Greit ne, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas Mūzikas pamatskolas profesion l s ievirzes izglītības programmu
pedagogu m neša darba algas likmes laika posm no 01.09.2013.-31.12.2013. novadam piešķirt s
valsts m rķdot cijas ietvaros saska ar pielikumu.
84.§
Par Ludzas novada Sporta skolas profesionālās ievirzes izgl t bas programmu
pedagogu m neša darba algas likmes noteikšanu
S.Gut ne
Saska
ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam”, 2009.gada 28.jūlija

63
Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikumu, emot
v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 26.septembra kopīg s rk rtas s des atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada Sporta skolas profesion l s ievirzes izglītības programmu
pedagogu m neša darba algas likmes laika posm no 01.09.2013.-31.12.2013. novadam piešķirt s
valsts m rķdot cijas ietvaros saska ar pielikumu.
85.§
Par Ludzas novada pirmsskolas izgl t bas iestād s b rnu no piecu gadu vecuma
izgl tošanā nodarbināto pedagogu m neša darba algas likmes noteikšanu
S.Gut ne
Saska
ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2013. gadam”, 2009.gada 28.jūlija
Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikumu, emot
v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 26.septembra kopīg s rk rtas s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada pirmsskolas izglītības iest d s b rnu no piecu gadu vecuma
izglītošan nodarbin to pedagogu m neša darba algas likmes laika posm no 01.09.2013.31.12.2013. novadam piešķirt s valsts m rķdot cijas ietvaros saska ar pielikumu.
86.§
Par Ludzas novada pašvald bas konkursa „Novada izcilnieks 2014” nolikuma
apstiprināšanu
S.Gut ne
Lai nov rt tu un atbalstītu Ludzas novada pašvaldības izglītības iest žu talantīg kos
skol nus, motiv tu b rnus un jauniešus sevi vispusīgi izglītot un attīstīt, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 27.punktu, emot v r Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas 2013.gada 26.septembra kopīg s rk rtas s des atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības konkursa „Novada izcilnieks 2014” nolikumu
saska ar pielikumu.
2. Apstiprin t balvu fondu - Ls 700,00.
87.§
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Par noteikumu B rnu reģistrācijas un uz emšanas kārt ba Ludzas novada pašvald bas
Ludzas pils tas pirmsskolas izgl t bas iestād s apstiprināšanu
S.Gut ne
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, Visp r j s izglītības likuma
26.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldīb m” 15. panta pirm daļas 4.punktu, emot v r
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas 2013. gada 26. septembra kopīg s rk rtas s des atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t noteikumus B rnu reģistr cijas un uz emšanas k rtība Ludzas novada
pašvaldības Ludzas pils tas pirmsskolas izglītības iest d s.
2. Noteikumi st jas sp k 2013.gada 1.oktobrī.
88.§
Par debitoru parādu dz šanu
T.Binovska
Izv rt jot Ludzas novada pašvaldīb rīcīb esošo inform ciju par debitoriem un ar lietu
saistītos apst kļus, 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 nov rt , vai past v objektīvi pier dījumi prasību
un samaks to avansu sa emšanai, izv rt jot (ja tas ir iesp jams) katru par dnieku un katru
darījumu. Ja š di pier dījumi past v, izdevumus uzkr jumiem nov rt nedroš s (apšaub m s)
summas apm r vai procentos no par da v rtības,
100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedzi a saska
ar tiesību norm m ir
neiesp jama, jo par dnieks ir likvid ts vai miris vai ir pag jis par da piedzi as iesp jamības
termi š, izsl dz no uzskaites un atzīst p r jos izdevumos, k arī samazina izveidotos uzkr jumus
nedrošiem (šaubīgiem) par diem, atzīstot ie mumus no uzkr jumu samazin juma,
emot v r , ka par du piedzi as izdevumi p rsniedz atgūstamos ien kumus, Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas s des 2013.gada 26.septembra kopīg s rk rtas s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Norakstīt 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 37,52 saska ar pielikumu Nr.1.
89.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 43 „Par groz jumiem
Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par Ludzas
novada pašvald bas nodevām”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
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Pamatojoties uz Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, v r
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas 2013.gada 26.septembra kopīg s rk rtas s des atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.43 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par Ludzas novada
pašvaldības nodev m””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.43
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par
Ludzas novada pašvaldības nodev m”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības
un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumu Nr.43 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par
Ludzas novada pašvaldības nodev m””
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2.
izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
90.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 44
„Par transportl dzekļa atz šanu par ilgstoši atstātu uz ceļa” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 43.panta trešo daļu, LR Ministru kabineta
2004.gada 7.septembra noteikumu Nr.767 „Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu
p rvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atst tu uz ceļa” 20.2.apakšpunktu un
23.punktu, v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un
kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 26.septembra kopīg s rk rtas s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.44 „Par transportlīdzekļa
atzīšanu par ilgstoši atst tu uz ceļa”, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.44
„Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atst tu uz ceļa” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt
Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumu Nr.44 „Par
transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atst tu uz ceļa”
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
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4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
91.§
Par E.Mekša komand jumu uz Baltkrievijas Republiku
F.Bokišs
Pamatojoties uz sa emto biedrības Eiroreģiona „Ezeru zeme” 2013.gada
11.septembra v stuli (Ludzas novada pašvaldīb sa emts 11.09.2013., reģistr ts ar reģistr cijas
numuru 3.1.1.7.1/963) ar uzaicin jumu piedalīties Eiroreģiona „Ezeru zeme” 15.gadu jubilejai
veltītaj Padomes s d , kas notiks 2013.gada 11.oktobrī, Braslav , Baltkrievij , iev rojot Valsts
un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 12.10.2010. noteikumus Nr.969 „K rtība, k d atlīdzin mi ar komand jumiem saistītie
izdevumi” un likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 27.punktu, v r Ludzas novada
domes finanšu past vīg s komitejas un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2013.gada 26.septembra kopīg s rk rtas s des atzinumu pamatojoties uz likumu “Par
interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan
nepiedal s domes
priekšs d t ja vietnieks E.Mekšs, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Norīkot Ludzas novada domes priekšs d t jas vietnieku Edgaru Mekšu komand jum
uz Baltkrievijas Republikas Braslavas pils tu 2013.gada 11.oktobrī.
2. Komand juma izdevumi tiks segti no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Domes priekšs d t ja A.Gendele sniedz inform ciju par 2013.gada 25.septembra Latvijas
Pašvaldību savienības domes s di, kur skatīja Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību
savienības 2014.gada vienošan s un domstarpību protokola projektu.
S di sl dz plkst. 14.50.
S des vadīt ja
Domes s des protokols parakstīts 2013.gada 26.septembrī.
S des protokol t ja
Domes s des protokols parakstīts 2013.gada 26.septembrī.

A.Gendele
I.Vonda

