LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
2015.gada 28.decembrī

Ludzā

Protokols Nr. 18

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.10
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita
Baklāne, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Egdars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova
Sēdē klātesošas personas:
domes administrācijas darbinieki: Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors; Vadims
Maškancevs, datorsistēmu un datortīklu administrators; Anastasija Ņukša, finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece budžeta jautājumos; Jeļena Kigitoviča, juridiskās
nodaļas vadītājas p.i.; Alīna Fjodorova, sociālo mediju speciāliste
- Dzidra Dukšta, Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktore; Zinaīda Buliga, Ludzas 2.vidusskolas
direktore; Sarmīte Gutāne, Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
- Sergejs Timofejevs, avīzes “Панорама Резекне” žurnālists
Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktore D.Dukšta, Ludzas 2.vidusskolas direktore Z.Buliga informē
par skolu dalību programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”, kas tiek nodrošinātas ar Eiropas
Savienības un valsts līdzfinansējumu, prasību ievērošanu, skolēnu atsaucību.
Atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins,
Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada domes NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību.
Sēdes vadītāja A.Gendele piedāvā veikt izmaiņas sēdes darba kārtībā, iekļaut sēdes darba
kārtībā 13 papildjautājumus:
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1. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas atlaides noteikšanu.
2. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
3. Par Ludzas novada domes deputātu darba samaksu.
4. Par Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītāju amatalgu noteikšanu.
5. Par Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja amatalgas
noteikšanu.
6. Par Ludzas Novadpētniecības muzeja direktora amatalgas noteikšanu.
7. Par Ludzas novada tūrisma informācijas centra vadītaja amatalgas noteikšanu.
8. Par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktora amatalgas noteikšanu.
9. Par Ludzas tautas nama direktora amatalgas noteikšanu.
10. Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatalgas noteikšanu.
11. Par Ludzas novada bērnu nama-patversmes direktora amatalgas noteikšanu.
12. Par Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatalgas noteikšanu.
13. Par Ludzas novada sociālā aprūpes centra „Ludza” direktora amatalgas noteikšanu.
Atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins,
Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada domes NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par īpašuma nosaukuma nekustamam īpašumam un adreses piešķiršanu zemes vienībai
un būvēm.
2. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
3. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Ludzas novada pašvaldībai.
4. Par piekrišanu zemes vienības Latgales ielā 246, Ludzā, Ludzas novadā
½ domājamās daļas privatizācijai.
5. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
7. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu.
8. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
9. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
10. Par adreses maiņu zemes vienībai un ēkai.
11. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4, Dagdas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas
procedūras izbeigšanu.
12. Par dzīvokļa īpašuma Nr.10, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
13. Par nekustamā īpašuma - apbūvētas zemes vienības 654 kvm platībā (kadastra
apzīmējums 6801 001 0533), Lejas iela 10, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības 1,0 ha platībā (kadastra apzīmējums 6880 001
0635), “Baravikas”, Ņukšu pagastā, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai.
15. Par nekustamā īpašuma - apbūvēta zemes vienības 0,1949 ha platībā (kadastra
apzīmējums 6886 001 0329), “Akmentiņi”, “Katrīnas”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads
pārdošanas cenas apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma - apbūvēta zemes gabala 0,8 ha platībā (kadastra apzīmējums
6878 003 0062), “Ābeļkoks”, Marlina, Nirzas pagasts, Ludzas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
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17. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 24, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
19. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26, Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
20. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 22, Latgales ielā 28A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
21. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4, Parku ielā 40, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
22. Par nekustamā īpašuma “Ozollapas”, Istras pagasts, Ludzas novads pirmās izsoles
rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu.
23. Par nekustamā īpašuma, Stroda iela 3, Ludza, Ludzas novads, izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabals) Stroda iela 3B, Ludza, Ludzas
novads pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
25. Par nekustamā īpašuma – “Pasakas”, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
26. Par nekustamā īpašuma – “Ziedi”, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
27. Par debitora parādu norakstīšanu.
28. Par debitoru parādu dzēšanu.
29. Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu.
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā.
31. Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības maksas
apmaksu.
32. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
33. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
34. Par nomas maksu Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš”.
35. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.23 „Ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Ludzas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
36. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.25 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
37. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.26 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
38. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.27 “Par ēdināšanas izmaksu
segšanu izglītojamiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
39. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.28 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2015.gadam”” apstiprināšanu.
40. Par Ludzas novada domes tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās.
41. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
42. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas atlaides noteikšanu.
43. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
44. Par Ludzas novada domes deputātu darba samaksu.
45. Par Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītāju amatalgu noteikšanu.
46. Par Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja amatalgas
noteikšanu.
47. Par Ludzas Novadpētniecības muzeja direktora amatalgas noteikšanu.
48. Par Ludzas novada tūrisma informācijas centra vadītaja amatalgas noteikšanu.
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49. Par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktora amatalgas noteikšanu.
50. Par Ludzas tautas nama direktora amatalgas noteikšanu.
51. Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatalgas noteikšanu.
52. Par Ludzas novada bērnu nama-patversmes direktora amatalgas noteikšanu.
53. Par Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatalgas noteikšanu.
54. Par Ludzas novada sociālā aprūpes centra „Ludza” direktora amatalgas noteikšanu.
1.§
Par īpašuma nosaukuma nekustamam īpašumam un adreses piešķiršanu
zemes vienībai un būvēm
Ziņo: A.Gendele
1.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi” trešās nodaļas 9.punktu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskā
valdījumā esošai zemes vienībai 0,6179 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060270 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Pumpuri”, Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem
Nr.698 “Adresācijas noteikumi” trešās nodaļas 9.punktu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada
17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskā
valdījumā esošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 5,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68880050050 un ar to funkcionāli saistītām ēkām adresi „Neļķīte”, Eniki, Pureņu
pag., Ludzas nov..
2. Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskā
valdījumā esošai zemes vienībai 5,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050050 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi Neļķīte”, Eniki, Pureņu pag., Ludzas nov..
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2.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam
Ziņo: A.Gendele
Izskatot Ē. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pilnvarotās personas E. M. (pamats Latgales
apgabaltiesas Zvērinātās notāres 17.06.2015. speciālpilnvara ar Nr.2895), 11.12.2015.
iesniegumu, reģ. 11.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3634, par zemes vienības 6,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500070060 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500030109
„Pabarga”, Cirmas pag., Ludzas nov. un piešķirt īpašuma nosaukumu jaunizveidotam
nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumiem
68500070060, „Dainas”, Cirmas pag., Ludzas nov. un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ē. M. , personas kods XXX, atdala zemes vienību 6,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68500070060 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500030109
„Pabarga”, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68500070060, piešķirt īpašuma nosaukumu „Dainas”, Cirmas pag., Ludzas
nov..
3.§
Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Ludzas novada pašvaldībai
Ziņo: A.Gendele
1.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai
ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu un Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
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15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020423 (vairāk
vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) „Pagasta Ceļi”, Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Atzīt, ka zemes vienība 0,20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020424 (vairāk
vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) „Pagasta Ceļi”, Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības 5,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050050
„Neļķīte”, Eniki, Pureņu pag., Ludzas nov. atrodas dzīvojamā māja, kura ir Ludzas novada
pašvaldības bilancē, ir nepieciešams pieņemt lēmumu par zemes vienības piekritību Ludzas
novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 1.punktu un Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 2015.gada 11.decembra izziņas
Nr.13.1.1.13/714, atzīt, ka zemes vienība 5,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050050
(īpašuma kadastra numurs 68880050050) „Neļķīte”, Eniki, Pureņu pag., Ludzas nov. ir piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (paziņošanas
dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
4. §
Par piekrišanu zemes vienības Latgales ielā 246, Ludzā, Ludzas novadā
1/2 domājamās daļas privatizācijai
Ziņo: A.Gendele
Izskatot VAS “PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA”, juridiskā adrese K.Valdemāra ielā 31,
Rīgā, 07.12.2015. iesniegumu ar Nr.1.17/8429, par piekrišanu zemesgabala Latgales ielā 246,
Ludzā, Ludzas nov. (kadastra apzīmējumu 68010080032) 1/2 domājamās daļas privatizāciju par
labu Krievijas Federācijas pilsonim K. B.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 33.pantu un
22.panta otro daļu, un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
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Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ludzas novada dome neiebilst, ka 1/2 domājamo daļu no zemesgabala 1730 kv.m
kopplatības ar zemes kadastra apzīmējumu 68010080032 Latgales ielā 246, Ludzā, Ludzas nov.
un zemes izmantošanas mērķi 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve,
atdots privatizācijai par labu K. B., dzimis XXX.
5.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: A.Gendele
1.
Izskatot V. S., deklarētā adrese (adrese), 17.11.2015. iesniegumu, reģ. 23.11.2015. ar
Nr.31.1.1.11.2/3353, par zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes vienību 800 kv.m. platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010010805 Zvirgzdenes ielā 103, Ludzā, Ludzas nov. dārza mājiņas
uzturēšanai un legalizācijai, kura ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz
to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu
juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi
normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro
vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta pirmā
daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta otrā daļa
nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības
zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās
personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc
tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala
iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis
lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot
saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala
nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums” 15.panta
divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas
17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un Ludzas novada domes
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finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V. S., personas kods XXX, nomā zemes vienību 800 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010805 Zvirgzdenes ielā 103, Ludzā, Ludzas nov. ar 2016.gada 1.janvāri bez
apbūves tiesībām uz diviem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar V. S., personas kods XXX, par zemes vienību 800
kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010805 Zvirgzdenes ielā 103, Ludzā, Ludzas nov.,
termiņā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts
īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot J. B., deklarētā adrese (adrese), 26.11.2015. iesniegumu, reģ. 26.11.2015. ar
Nr.3.1.1.11.2/3407, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500040421 „Dzeguzītes”,
Cirmas pag., Ludzas nov. nošķirtās daļas 1,0 ha platībā piešķiršanu nomā uz 5 gadiem, kura
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Saskaņā ar Ludzas novada plānojuma 2013.-2024.gadam. kas apstiprināts 2013.gada
31.janvārī Ludzas novada domes sēdē ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
un Grafiskā daļa” ar lēmumu (protokols Nr.3, 1.§), zemes vienība 2,2976 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500040421 „Dzeguzītes”, Cirmas pag., Ludzas nov. paredzēta zaļās zonas
ierīkošanai un tās uzturēšanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībām
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 25.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.17, 8.§)
tika atzīts, ka zemes vienība 2,2976 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040421
„Dzeguzītes”, Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprināti ar precizējumiem
Ludzas novada domes sēdes 2013.gada 22.augusta lēmumu (protokols Nr.20, 57.§), otrās daļas
3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura platība nepārsniedz 1,0
ha, nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par
EUR 7,00 gadā plus PVN.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ludzas novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada
17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt J. B., personas kods XXX, nomā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68500040421 „Dzeguzītes”, Cirmas pag., Ludzas nov. nošķirto daļu 1,0 ha platībā ar 2016.gada
1.janvāri bez apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar J. B., personas kods XXX, par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68500040421 „Dzeguzītes”, Cirmas pag., Ludzas nov. nošķirto daļu 1,0 ha
platībā termiņā uz pieciem gadiem.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 2,0 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
gadā plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot Ā. C., deklarētā adrese (adrese), 07.12.2015. iesniegumu, reģ. 07.12.2015. ar
Nr.31.1.1.11.2/3353, par zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes vienību 0,0513 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68500040318 „Mežrozītes”, Cirmas pag., Ludzas nov., kura ir ieskaitīta
rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz
to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu
juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi
normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro
vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta pirmā
daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta otrā daļa
nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības
zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās
personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc
tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala
iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis
lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
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noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot
saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala
nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums” 15.panta
divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas
17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ā. C., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,0513 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500040318 „Mežrozītes”, Cirmas pag., Ludzas nov. ar 2016.gada 1.janvāri bez
apbūves tiesībām uz diviem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ā. C., personas kods XXX, par zemes vienību 0,0513
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040318 „Mežrozītes”, Cirmas pag., Ludzas nov.,
termiņā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts
īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot D. Š., deklarētā adrese (adrese), 09.12.2015. iesniegumu, reģ. 09.12.2015. ar
Nr.3.1.1.11.2/3582, par zemes vienības 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580040028
„Ošupe”, Isnaudas pag., Ludzas nov. piešķiršanu nomā uz pieciem gadiem, kura piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2012.gada 24.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.14, 7.§)
13.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības V. K. uz zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580040028 „Ošupe”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 13.novembrī noslēdza zemesgabala nomas līgumu
Nr.86 ar V. K. par zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580040028 „Ošupe”,
Isnaudas pag., Ludzas nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2012.gada 20.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr.32, 6.§)
1.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580040028
„Ošupe”, Isnaudas pag., Ludzas nov. piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai.
V. K. 2013.gada 28.jūnijā iesniedza iesniegumu par atteikšanos no nomas tiesībam uz
zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580040028 „Ošupe”, Isnaudas pag.,
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Ludzas nov. un 2013.gada 28.jūnijā Ludzas novada pašvaldība izbeidza nomas tiesības uz šo
zemes vienību.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprināti ar
papildinājumiem Ludzas novada domes sēdes 2013.gada 22.augusta lēmumu (protokols Nr.20,
57.§), otrās daļas 4.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura
platība pārsniedz 1,0 ha, bet nepārsniedz 2,0 ha, nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes
kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 14,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 otrās daļas
4.punktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt D. Š., personas kods XXX, nomā zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580040028 „Ošupe”, Isnaudas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar
2015.gada 1.janvāri.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar D. Š., personas kods XXX, par zemes vienību 0,4461
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580040028 „Ošupe”,
Isnaudas pag., Ludzas nov. uz pieciem gadiem.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 2,0 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
plus PVN – bet ne mazāk par EUR 14,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo: A.Gendele
1.
Izskatot SIA “SOLUMI”, reģistrācijas numurs 40003674064, juridiskā adrese Rīga,
Vīlandes iela 3, 2015.gada 25.novembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā
2015.gada 01.decembrī ar Nr.3.1.1.11.2/3468, par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
sev piederošām zemes vienībām, Rundēnu pagastā, Ludzas novadā no koda 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība), tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ar kodu 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) neatbilst zemes robežu plānu
eksplikācijām. Saskaņā ar zemes robežu plānu eksplikācijām (salīdzinot zemes lietošanas veidu
platības meža zemei, zemei zem ūdeņiem un lauksaimniecībā izmantojamai zemei) zemes
vienību dominējošā zemes lietošanas kategorija ir mežs.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.7. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi
noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā
minētajām prasībām.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” IV nodaļas 30. punkts nosaka, ka lauku teritorijās zemes vienībai, kuru izmanto
tikai lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un ūdenssaimniecībai, nosaka vienu lietošanas mērķi.
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Lai noteiktu lietošanas mērķi, nosaka zemes vienībā dominējošo ekonomisko darbību, salīdzinot
zemes lietošanas veidu platības meža zemei, zemei zem ūdeņiem un lauksaimniecībā
izmantojamai zemei.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo
noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma
īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei - tās lietotājs
vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var
ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 29. punkts nosaka, ka ja vietējais teritorijas plānojums vai
teritorijas detālplānojums konkrētajai zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas,
personai ir tiesības ierosināt un šo noteikumu 21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienu,
vairākus vai visus teritorijas izmantošanas veidus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janvārī apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3, 1.§.) un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai 148,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 003 0064,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 41,0 ha un
mežs 90,9 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
2. Mainīt zemes vienībai 46,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 003 0070,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 6,8 ha un
mežs 30,8 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
3. Mainīt zemes vienībai 9,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 004 0021,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,2 ha un
mežs 8,7 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
4. Mainīt zemes vienībai 4,7 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 004 0070,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 4,5 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
5. Mainīt zemes vienībai 2,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 004 0134,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,4 ha un
mežs 2,4 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
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saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
6. Mainīt zemes vienībai 30,5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 004 0123,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 5,3 ha un
mežs 24,1 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
7. Mainīt zemes vienībai 15,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0151,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,7 ha un
mežs 12,8 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
8. Mainīt zemes vienībai 49,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0256,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 5,7 ha un
mežs 37,4 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
9. Mainīt zemes vienībai 10,9 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0345,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,2 ha un
mežs 10,7 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
10. Mainīt zemes vienībai 17,5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0346,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,9 ha un
mežs 14,7 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
11. Mainīt zemes vienībai 8,7 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0351,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,3 ha un
mežs 6,7 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
12. Mainīt zemes vienībai 12,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0353,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,0 ha un
mežs 8,7 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
13. Mainīt zemes vienībai 3,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 006 0108,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 3,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
14. Mainīt zemes vienībai 51,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 006 0148,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 4,6 ha un
mežs 41,3 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
15. Mainīt zemes vienībai 9,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 006 0175,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,0 ha un
mežs 6,6 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
16. Mainīt zemes vienībai 5,5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 006 0176,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 5,5 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
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mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
17. Mainīt zemes vienībai 7,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 007 0016,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 7,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
18. Mainīt zemes vienībai 2,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 007 0017,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 1,9 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
19. Mainīt zemes vienībai 31,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 007 0029,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 6,2 ha un
mežs 25,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
20. Mainīt zemes vienībai 1,5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 007 0097,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 1,5 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
21. Mainīt zemes vienībai 13,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 007 0114,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 3,9 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
22. Mainīt zemes vienībai 18,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 009 0001,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,3 ha un
mežs 15,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
23. Mainīt zemes vienībai 11,5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 009 0089,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 3,8 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
2.
Izskatot SIA “RUNDAIŅI”, reģistrācijas numurs 40003634339, juridiskā adrese Rīga,
Vīlandes iela 3, 2015.gada 25.novembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā
2015.gada 01.decembrī ar Nr.3.1.1.11.2/3466, par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
sev piederošām zemes vienībām, Rundēnu pagastā, Ludzas novadā no koda 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība), tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ar kodu 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) neatbilst zemes robežu plānu
eksplikācijām. Saskaņā ar zemes robežu plānu eksplikācijām (salīdzinot zemes lietošanas veidu
platības meža zemei, zemei zem ūdeņiem un lauksaimniecībā izmantojamai zemei) zemes
vienību dominējošā zemes lietošanas kategorija ir mežs.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.7. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi
noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā
minētajām prasībām.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” IV nodaļas 30. punkts nosaka, ka lauku teritorijās zemes vienībai, kuru izmanto
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tikai lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un ūdenssaimniecībai, nosaka vienu lietošanas mērķi.
Lai noteiktu lietošanas mērķi, nosaka zemes vienībā dominējošo ekonomisko darbību, salīdzinot
zemes lietošanas veidu platības meža zemei, zemei zem ūdeņiem un lauksaimniecībā
izmantojamai zemei.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo
noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma
īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei - tās lietotājs
vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var
ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 29. punkts nosaka, ka ja vietējais teritorijas plānojums vai
teritorijas detālplānojums konkrētajai zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas,
personai ir tiesības ierosināt un šo noteikumu 21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienu,
vairākus vai visus teritorijas izmantošanas veidus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janvārī apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3, 1.§.) un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai 8,5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 001 0004,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 6,1 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
2. Mainīt zemes vienībai 4,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 001 0005,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,7 ha un
mežs 1,8 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
3. Mainīt zemes vienībai 10,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0080,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,6 ha un
mežs 9,1 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
4. Mainīt zemes vienībai 44,7 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0089,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,5 ha un
mežs 41,3 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
5. Mainīt zemes vienībai 35,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 006 0152,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,2 ha un
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mežs 27,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
6. Mainīt zemes vienībai 3,7 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 007 0014,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 3,6 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
7. Mainīt zemes vienībai 1,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 007 0020,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 1,6 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
8. Mainīt zemes vienībai 5,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 007 0096,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 5,2 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
9. Mainīt zemes vienībai 20,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 007 0112,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,9 ha un
mežs 10,6 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
10. Mainīt zemes vienībai 118,7 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0130,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 5,5 ha un
mežs 106,9 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
11. Mainīt zemes vienībai 25,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0131,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 24,9 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
12. Mainīt zemes vienībai 56,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0133,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3,2 ha un
mežs 48,3 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
13. Mainīt zemes vienībai 12,7 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0135,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3,0 ha un
mežs 9,1 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
14. Mainīt zemes vienībai 8,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0137,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,1 ha un
mežs 7,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
15. Mainīt zemes vienībai 2,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 009 0090,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 2,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
16. Mainīt zemes vienībai 37,7 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 009 0091,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,0 ha un
mežs 32,4 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
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3.
Izskatot SIA “ŠKAUNI”, reģistrācijas numurs 40003634305, juridiskā adrese Rīga,
Vīlandes iela 3, 2015.gada 25.novembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā
2015.gada 1.decembrī ar Nr.3.1.1.11.2/3467, par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu sev
piederošām zemes vienībām, Rundēnu pagastā, Ludzas novadā no koda 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība), tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ar kodu 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) neatbilst zemes robežu plānu
eksplikācijām. Saskaņā ar zemes robežu plānu eksplikācijām (salīdzinot zemes lietošanas veidu
platības meža zemei, zemei zem ūdeņiem un lauksaimniecībā izmantojamai zemei) zemes
vienību dominējošā zemes lietošanas kategorija ir mežs.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.7. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi
noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā
minētajām prasībām.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” IV nodaļas 30. punkts nosaka, ka lauku teritorijās zemes vienībai, kuru izmanto
tikai lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un ūdenssaimniecībai, nosaka vienu lietošanas mērķi.
Lai noteiktu lietošanas mērķi, nosaka zemes vienībā dominējošo ekonomisko darbību, salīdzinot
zemes lietošanas veidu platības meža zemei, zemei zem ūdeņiem un lauksaimniecībā
izmantojamai zemei.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo
noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma
īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei - tās lietotājs
vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var
ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 29. punkts nosaka, ka ja vietējais teritorijas plānojums vai
teritorijas detālplānojums konkrētajai zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas,
personai ir tiesības ierosināt un šo noteikumu 21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienu,
vairākus vai visus teritorijas izmantošanas veidus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janvārī apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3, 1.§.) un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
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1. Mainīt zemes vienībai 149,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 001 0038,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 19,3 ha un
mežs 105,1 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
2. Mainīt zemes vienībai 19,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 001 0048,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3,4 ha un
mežs 15,1 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
3. Mainīt zemes vienībai 4,7 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 004 0096,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 4,1 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
4. Mainīt zemes vienībai 11,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0263,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,3 ha un
mežs 9,9 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
5. Mainīt zemes vienībai 8,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0349,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,8 ha un
mežs 5,6 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
6. Mainīt zemes vienībai 8,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 007 0126,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,2 ha un
mežs 4,9 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
7. Mainīt zemes vienībai 20,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 007 0127,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,9 ha un
mežs 12,4 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
8. Mainīt zemes vienībai 14,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 007 0128,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3,3 ha un
mežs 9,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
9. Mainīt zemes vienībai 27,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0079,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,5 ha un
mežs 23,5 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
10. Mainīt zemes vienībai 34,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0141,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,7 ha un
mežs 30,4 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
11. Mainīt zemes vienībai 13,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0142,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,03 ha un
mežs 11,07 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
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saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
12. Mainīt zemes vienībai 86,1 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0143,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 4,3 ha un
mežs 72,2 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
13. Mainīt zemes vienībai 77,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0144,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 7,8 ha un
mežs 62,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
14. Mainīt zemes vienībai 6,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0300,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,5 ha un
mežs 5,6 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
15. Mainīt zemes vienībai 13,1 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0302,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,6 ha un
mežs 10,1 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
16. Mainīt zemes vienībai 3,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0303,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,3 ha un
mežs 3,3 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
17. Mainīt zemes vienībai 1,28 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0316,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,09 ha un
mežs 1,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
18. Mainīt zemes vienībai 27,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 009 0095,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 25,3 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
19. Mainīt zemes vienībai 42,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 009 0096,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 40,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
20. Mainīt zemes vienībai 66,5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6892 009 0097,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 55,6 ha, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
4.
Izskatot SIA “ISTRA MEŽS”, reģistrācijas numurs 40003595629, juridiskā adrese Rīga,
Vīlandes iela 3-7, 2015.gada 25.novembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā
2015.gada 1.decembrī ar Nr.3.1.1.11.2/3469, par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu sev
piederošām zemes vienībām, Istras pagastā, Ludzas novadā no koda 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība), tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ar kodu 0101 (zeme, uz
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kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) neatbilst zemes robežu plānu
eksplikācijām. Saskaņā ar zemes robežu plānu eksplikācijām (salīdzinot zemes lietošanas veidu
platības meža zemei, zemei zem ūdeņiem un lauksaimniecībā izmantojamai zemei) zemes
vienību dominējošā zemes lietošanas kategorija ir mežs.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.7. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi
noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā
minētajām prasībām.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” IV nodaļas 30.punkts nosaka, ka lauku teritorijās zemes vienībai, kuru izmanto
tikai lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un ūdenssaimniecībai, nosaka vienu lietošanas mērķi.
Lai noteiktu lietošanas mērķi, nosaka zemes vienībā dominējošo ekonomisko darbību, salīdzinot
zemes lietošanas veidu platības meža zemei, zemei zem ūdeņiem un lauksaimniecībā
izmantojamai zemei.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo
noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma
īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei - tās lietotājs
vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var
ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 29.punkts nosaka, ka ja vietējais teritorijas plānojums vai
teritorijas detālplānojums konkrētajai zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas,
personai ir tiesības ierosināt un šo noteikumu 21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienu,
vairākus vai visus teritorijas izmantošanas veidus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janvārī apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3, 1.§.) un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai 2,5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0002, Istras
pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,2 ha un mežs 2,1 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
2. Mainīt zemes vienībai 10,4 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0052,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,7 ha un mežs
6,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
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darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
3. Mainīt zemes vienībai 6,09 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0121,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,1 ha un mežs
4,86 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
4. Mainīt zemes vienībai 44,7 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0341,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 5,8 ha un mežs
32,9 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
5. Mainīt zemes vienībai 22,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0425,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 19,4 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
6. Mainīt zemes vienībai 5,7 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0426, Istras
pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,0 ha un mežs 4,2 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
7. Mainīt zemes vienībai 19,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0018,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,3 ha un mežs
18,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
8. Mainīt zemes vienībai 38,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0069,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3,0 ha un mežs
14,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
9. Mainīt zemes vienībai 33,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0070,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 32,2 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
10. Mainīt zemes vienībai 42,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0071,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,7 ha un mežs
36,4 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
11. Mainīt zemes vienībai 50,4 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0072,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,1 ha un mežs
34,3 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
12. Mainīt zemes vienībai 34,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0200,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3,5 ha un mežs
25,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
13. Mainīt zemes vienībai 70,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0203,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,2 ha un mežs
57,1 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
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darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
14. Mainīt zemes vienībai 48,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0204,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,8 ha un mežs
35,9 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
15. Mainīt zemes vienībai 2,9 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0418,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,4 ha un mežs
1,6 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
16. Mainīt zemes vienībai 13,1 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0091,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,2 ha un mežs
9,8 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
17. Mainīt zemes vienībai 81,9 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0148,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,5 ha un mežs
70,2 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
18. Mainīt zemes vienībai 53,5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0150,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3,2 ha un mežs
40,7 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
19. Mainīt zemes vienībai 16,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0151,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 13,4 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
20. Mainīt zemes vienībai 23,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0152,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,18 ha un mežs
21,4 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
21. Mainīt zemes vienībai 26,9 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0140,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,7 ha un mežs
21,7 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
22. Mainīt zemes vienībai 7,9 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0167,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,7 ha un mežs
6,1 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
23. Mainīt zemes vienībai 6,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 005 0025,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 6,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
24. Mainīt zemes vienībai 5,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 005 0064,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 5,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
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koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
25. Mainīt zemes vienībai 23,7 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 005 0155,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 16,9 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
26. Mainīt zemes vienībai 26,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 005 0171,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,3 ha un mežs
23,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
27. Mainīt zemes vienībai 18,5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 005 0172,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 16,1 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
28. Mainīt zemes vienībai 4,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0016,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 4,8 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
29. Mainīt zemes vienībai 30,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0099,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 27,8 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
30. Mainīt zemes vienībai 16,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0244,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 16,3 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
31. Mainīt zemes vienībai 136,9 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 007 0070,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 4,8 ha un mežs
111,2 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
32. Mainīt zemes vienībai 78,4 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 007 0082,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,7 ha un mežs
48,5 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
33. Mainīt zemes vienībai 16,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0242,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,1 ha un mežs
13,4 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
34. Mainīt zemes vienībai 4,91 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0032,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 4,69 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
35. Mainīt zemes vienībai 31,4 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0070,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 27,8 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
36. Mainīt zemes vienībai 11,11 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0096,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,61 ha un mežs
9,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
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darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
37. Mainīt zemes vienībai 10,9 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0131,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 10,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
38. Mainīt zemes vienībai 28,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0134,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 25,3 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
39. Mainīt zemes vienībai 20,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0135,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,4 ha un mežs
18,8 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
40. Mainīt zemes vienībai 15,86 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0139,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 14,7 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
41. Mainīt zemes vienībai 25,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0142,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 20,3 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
42. Mainīt zemes vienībai 8,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0177,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 7,2 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
43. Mainīt zemes vienībai 78,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0201,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,1 ha un mežs
59,1 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
44. Mainīt zemes vienībai 4,5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0202,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,9 ha un mežs
3,4 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
45. Mainīt zemes vienībai 10,1 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0203,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 7,8 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
46. Mainīt zemes vienībai 42,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0205,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 39,2 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
47. Mainīt zemes vienībai 2,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0206,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 1,6 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
48. Mainīt zemes vienībai 60,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0208,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 54,4 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
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49. Mainīt zemes vienībai 18,4 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0209,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,2 ha un mežs
14,2 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
50. Mainīt zemes vienībai 18,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0210,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,5 ha un mežs
17,1 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
51. Mainīt zemes vienībai 14,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0212,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 13,6 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
52. Mainīt zemes vienībai 9,7 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0211,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 8,9 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
53. Mainīt zemes vienībai 4,5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0213,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 4,5 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
54. Mainīt zemes vienībai 19,1 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0214,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 17,3 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
55. Mainīt zemes vienībai 9,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0215,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 8,9 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
56. Mainīt zemes vienībai 1,5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0226,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 1,5 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
57. Mainīt zemes vienībai 1,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0231,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 1,6 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
58. Mainīt zemes vienībai 9,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0249,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 9,4 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
59. Mainīt zemes vienībai 5,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0250,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 5,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
60. Mainīt zemes vienībai 2,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0264,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 2,1 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
61. Mainīt zemes vienībai 4,91 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0063,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,21 ha un mežs
4,7 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
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darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
62. Mainīt zemes vienībai 7,4 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0084,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 4,9 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
63. Mainīt zemes vienībai 33,9 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0181,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,5 ha un mežs
30,7 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
64. Mainīt zemes vienībai 18,9 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0182,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,5 ha un mežs
16,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
65. Mainīt zemes vienībai 68,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0183,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 7,3 ha un mežs
53,5 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
66. Mainīt zemes vienībai 28,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0184,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,0 ha un mežs
25,9 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
67. Mainīt zemes vienībai 8,1 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0204,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 7,4 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
68. Mainīt zemes vienībai 7,7 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0205,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 6,9 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
69. Mainīt zemes vienībai 27,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0241,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,4 ha un mežs
21,9 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
70. Mainīt zemes vienībai 1,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0242,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā mežs 1,3 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
71. Mainīt zemes vienībai 15,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0243,
Istras pagasts, Ludzas novads, kuras sastāvā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,5 ha un mežs
12,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
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7. §
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu
Ziņo: A.Gendele
1.
Izskatot S. V., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 03.12.2015. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 03.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3502, par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6846 007 0546 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 2,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6846 007 0546, Briģu pagasts, Ludzas novads ir ieskaitīta rezerves zemes
fondā.
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” 15.panta divpadsmitā daļa
nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis
jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās
obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī
tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie
akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz gadījumu,
kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā
veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” 15.panta divpadsmito daļu, Latvijas
Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:

28
1. Piešķirt S. V., personas kods XXX, nomā zemes vienību 2,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6846 007 0546, Briģu pagasts, Ludzas novads ar 2016.gada 1.janvāri bez apbūves
tiesībām uz diviem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar S. V., personas kods XXX, par zemes vienību 2,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0546, Briģu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemes vienības statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot A. P., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 07.12.2015. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 07.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3514, par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6886 001 0477, Pildas pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka
zemes vienība 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0477 Nekustāmā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā reģistrēta ar statusu – zeme zemes reformas pabeigšanai (īpašuma
tiesību atjaunošanai neizmantotas zemes vienības).
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” 15.panta divpadsmitā daļa
nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis
jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās
obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī
tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie
akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz gadījumu,
kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā
veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” 15.panta divpadsmito daļu, Latvijas
Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas
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Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt A. P., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6886 001 0477, Pildas pagasts, Ludzas novads ar 2016.gada 1.janvāri bez apbūves
tiesībām uz diviem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. P., personas kods XXX, par zemes vienību 0,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0477, Pildas pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemes vienības statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot A. K., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 09.12.2015. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 09.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3565, par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6860 002 0004 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 0,72 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0004, Istras pagasts, Ludzas novads ir ieskaitīta rezerves
zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” 15.panta divpadsmitā daļa
nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis
jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās
obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī
tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie
akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz gadījumu,
kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā
veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
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nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” 15.panta divpadsmito daļu, Latvijas
Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt A. K., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,72 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 002 0004, Istras pagasts, Ludzas novads ar 2016.gada 1.janvāri bez apbūves
tiesībām uz diviem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. K., personas kods XXX, par zemes vienību 0,72 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0004, Istras pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemes vienības statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot A. P., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 07.12.2015. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 07.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3513, par zemes nomas līguma
noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Pildas pagasta padomes sēdes 2009.gada
4.februāra lēmumu (protokols Nr.1,3.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības N. K. uz zemes vienību
2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0475, Pildas pagasts, Ludzas novads.
2009.gada 20.aprīlī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0475 noslēgts
lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.9 starp Pildas pagasta padomi un N. K.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 8.§,118.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0475, Pildas
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2015.gada 4.decembra vienošanās Nr.Z-197/2015 tika izbeigtas nomas attiecības uz
zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0475.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0475, Pildas pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
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Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” 4.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
tiesībām, kura platība ir lielāka par 1,0 ha, bet nepārsniedz 2,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir
2% no zemes kadastrālas vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 14,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu, Latvijas
Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā” 4.punktu (apstiprināti ar
Ludzas novada domes 25.07.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.18, 48.§) Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. P., personas kods XXX, nomā zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6886 001 0475, Pildas pagasts, Ludzas novads ar 2016.gada 1.janvāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. P., personas kods XXX, par zemes vienību 2,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0475, Pildas pagasts, Ludzas novads.
3.Noteikt nomas maksu 2,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 14,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot A. P., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 07.12.2015. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 07.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3513, par zemes nomas līguma
noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Pildas pagasta padomes sēdes 2009.gada
4.februāra lēmumu (protokols Nr.1, 3.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības N. K. uz zemes vienību
3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0622, Pildas pagasts, Ludzas novads.
2009.gada 20.aprīlī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0622 noslēgts
lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.9 starp Pildas pagasta padomi un N. K.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 8.§,118.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0622, Pildas
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2015.gada 4.decembra vienošanās Nr.Z-197/2015 tika izbeigtas nomas attiecības uz
zemes vienību 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0622.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0622, Pildas pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” 5.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
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tiesībām, kura platība pārsniedz 2,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir 3% no zemes kadastrālas
vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā” 5.punktu
(apstiprināti ar Ludzas novada domes 25.07.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.18, 48.§) un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. P., personas kods XXX, nomā zemes vienību 3,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6886 001 0622, Pildas pagasts, Ludzas novads ar 2016.gada 1.janvāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. P., personas kods XXX, par zemes vienību 3,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0622, Pildas pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 3,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
Izskatot Ludzas novada Briģu pagasta Poddubjes sādžas zemnieku saimniecības
“CERĪBA”, reģistrācijas numurs 46801000605, juridiskā adrese „Cerība”, Poddubje, Briģu pag.,
Ludzas nov., 11.12.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 11.12.2015. ar
Nr.3.1.1.11.2/3640, par zemes nomas līguma noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona
Briģu pagasta padomes sēdes 2007.gada 27.jūnija lēmumu (protokols Nr.8, 9.§) tika izbeigtas
lietošanas tiesības Č. K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0508, Briģu pagasts,
Ludzas novads.
2007.gada 16.jūlijā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0508 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.8 starp Briģu pagasta padomi un Č. K.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 28.aprīļa lēmumu (protokols Nr.7, 20.§,13.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0508, Briģu pagasts, Ludzas novads ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2015.gada 14.decembra vienošanās Nr.Z-198/2015 starp Ludzas novada pašvaldību un
Č. K., izbeigts pirms termiņa notecējuma (ar 2015.gada 31.decembri) 2007.gada 16.jūlija zemes
nomas līgums Nr.8.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0508, Briģu pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
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Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” 3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
tiesībām, kura platība nepārsniedz 1,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes kadastrālas
vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā” 3.punktu
(apstiprināti ar Ludzas novada domes 25.07.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.18, 48.§) un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas novada Briģu pagasta Poddubjes sādžas zemnieku saimniecībai
“CERĪBA”, reģistrācijas numurs 46801000605, nomā zemes vienību 0,1982 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6846 007 0508, Briģu pagasts, Ludzas novads ar 2016.gada 1.janvāri bez
apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ludzas novada Briģu pagasta Poddubjes sādžas
zemnieku saimniecību “CERĪBA”, reģistrācijas numurs 46801000605, par zemes vienību
0,1982 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0508, Briģu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 2,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
8. §
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: A.Gendele
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6886 001 0718, Pildas pagasts, Ludzas novads nav
piešķirts īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, un Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6886 001 0718 Pildas pagasts,
Ludzas novads, kurš sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6886 001 0718, 6886
001 0812, 6886 004 0257, 6886 007 0718, nosaukumu „Strautmalas”.
9. §
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Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
Ziņo: A.Gendele
Izskatot SIA “Vinca Agro”, reģistrācijas numurs 42403029603, juridiskā adrese “Vinca”,
Sviļova, Zaļesjes pag., Zilupes nov., 2015.gada 10.decembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas
novada pašvaldībā 2015.gada 10.decembrī ar Nr.3.1.1.11.2/3599, par nekustamā īpašuma
nosaukuma maiņu, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Romanovi”, Nirzas pagasts, Ludzas
novads īpašnieks SIA “Vinca Agro” lūdz mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru
6878 007 0050 nosaukumu no „Romanovi” uz „Vinca”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, un Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6878 007 0050 Nirzas pagasts,
Ludzas novads, nosaukumu no „Romanovi” uz „Vinca”.
10. §
Par adreses maiņu zemes vienībai un ēkām
Ziņo: A.Gendele
Izskatot SIA “Vinca Agro”, reģistrācijas numurs 42403029603, juridiskā adrese “Vinca”,
Sviļova, Zaļesjes pag., Zilupes nov., 2015.gada 10.decembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas
novada pašvaldībā 2015.gada 10.decembrī ar Nr.3.1.1.11.2/3598, par adreses maiņu, tika
konstatēts, ka SIA “Vinca Agro” lūdz mainīt sev piederošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6878 007 0050 un ar to funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Romanovi”, Bambāni,
Nirzas pag., Ludzas nov. uz „Vinca”, Bambāni, Nirzas pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai 11,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 007 0050 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Romanovi”, Bambāni, Nirzas pag., Ludzas nov. (kods
104670557) uz „Vinca”, Bambāni, Nirzas pag., Ludzas nov..
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11. §
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4, Dagdas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā
atsavināšanas procedūras izbeigšanu
Ziņo: A.Gendele
2015.gada 27.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par dzīvoļa
īpašuma Nr.4, Dagdas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.11,
12.§).
2015.gada 2.novembrī SIA “Ludzas apsaimniekotājs” tika reģistrēts dzīvokļa Nr.4,
Dagdas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā īrnieka V. K. iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma
pārtraukšanu. Pamatojoties uz īrnieka iesniegumu tika pārtrauktas īres attiecības starp īrnieku V.
K. un SIA “Ludzas apsaimniekotājs”, līdz ar to ir secināms, ka ar īres līguma laušanas brīdi ir
pārtraucama arī atsavināšanas procedūra, jo īres tiesības jau piešķirtas citai personai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 2015.gada 10.decembrī Ludzas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisija pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Dagdas ielā 1,
Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas procedūras izbeigšanu”, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvokļa īpašuma Nr.4, Dagdas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas
procedūru.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
12. §
Par dzīvokļa īpašuma Nr.10, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
Ziņo: A.Gendele
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas
nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2015.gada 26.novembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.10, Stacijas
ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā īrnieka N. B. atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2015.gada 10.decembra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.10, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
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Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt trīsistabu dzīvokļa Nr.10, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.10, Stacijas ielā 47, Ludzā, Ludzas novadā
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
13. §
Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības 654 kvm platībā (kadastra
apzīmējums 6801 001 0533), Lejas iela 10, Ludza, Ludzas novads
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
2015.gada 19.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par apbūvēta zemes gabala
654 kvm platībā (kadastra apzīmējums 6801 001 0533) Lejas iela 10, Ludzā, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.8, 21.§)”.
Nekustamais īpašums – apbūvēts zemes gabals Lejas ielā 10, Ludzā Ludzas novadā ir
reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatā nodalījumā Nr. 100000542133.
Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu – EUR 1220,27 (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro un 27 centi) apmērā.
2015.gada 10.decembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības 654 kvm platībā (kadastra
apzīmējums 6801 001 0533) Lejas iela 10, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības 654 kvm platībā (kadastra
apzīmējums 6801 001 0533) Lejas iela 10, Ludzā, Ludzas novads, pārdošanas cenu EUR 1220,27 (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro un 27 centi) apmērā.
2. Atsavināt par labu V. R. personas kods XXX nekustamo īpašumu – Lejas iela 10,
Ludzā, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6801 001 0533) 654
kvm platībā par summu EUR 1220,27 (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro un 27 centi),
kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par
objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2015.gada 19.jūnija
lēmums „Par apbūvēta zemes gabala 654 kvm platībā (kadastra apzīmējums 6801 001 0533)
Lejas iela 10, Ludzā, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.8, 21.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
14. §
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības 1,0 ha platībā (kadastra apzīmējums 6880 001
0635), “Baravikas”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai
Ziņo: A.Gendele
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
2015.gada 20.novembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts V. Č. iesniegums
(pašvaldībā reģ. ar Nr.3.1.1.11.2/3349) ar lūgumu atļaut iegādāties no pašvaldības zemes vienību
1,0 ha platībā, pēc adreses “Baravikas”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads.
2015.gada 10.decembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6880 001
0635, 1,0 ha platībā pēc adreses “Baravikas”, Ņukšu pagastā, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo
daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0635, 1,0 ha
platībā, pēc adreses “Baravikas”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0635
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15. §
Par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes vienības 0,1949 ha platībā (kadastra
apzīmējums 6886 001 0329), “Akmentiņi”, “Katrīnas”, Pilda, Pildas pagasts,
Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
2015.gada 27.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par apbūvētas zemes
vienības 0,1979 ha platībā (kadastra apzīmējums 6886 001 0329) ar nosaukumu “Akmentiņi”,
kas atrodas pēc adreses “Katrīnas”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai”
(protokols Nr.11, 10.§)”.
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Nekustamais īpašums “Akmentiņi”, kas atrodas pēc adreses “Katrīnas”, Pilda, Pildas
pagasts, Ludzas novads ir reģistrēts Pildas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0054
5720 ar kadastra numuru 68860010329.
Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu – EUR 1420,27 (viens tūkstotis četri simti divdesmit euro un 27 centu) apmērā.
2015.gada 10.decembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes vienības 0,1949 ha platībā
(kadastra apzīmējums 6886 001 0329) “Akmentiņi” pēc adreses “Katrīnas’, Pilda, Pildas pagasts,
Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības 0,1979 ha platībā (kadastra
apzīmējums 6886 001 0329) ar nosaukumu “Akmentiņi”, kas atrodas pēc adreses “Katrīnas”,
Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, pārdošanas cenu - EUR 1420,27 (viens tūkstotis četri simti
divdesmit euro un 27 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu N. M. personas kods XXX nekustamo īpašumu – “Akmentiņi”, kas
atrodas pēc adreses “Katrīnas”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes
vienības (kadastra apzīmējums 6886 001 0329) 0,1949 ha platībā par summu EUR 1420,27
(viens tūkstotis četri simti divdesmit euro un 27 centu), kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības
pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz
pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem)
gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2015.gada 27.augusta
lēmums „Par apbūvētas zemes vienības 0,1979 ha platībā (kadastra apzīmējums 6886 001 0329)
ar nosaukumu “Akmentiņi”, kas atrodas pēc adreses “Katrīnas”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas
novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.11, 10.§)” tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16. §
Par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala 0,8 ha platībā (kadastra apzīmējums
6878 003 0062), “Ābeļkoks”, Marlina, Nirzas pagasts, Ludzas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
2015.gada 23.jūlijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par apbūvētas zemes gabala
0,8 ha platībā (kadastra apzīmējums 6878 003 0062) “Ābeļkoks”, Marlina, Nirzas pagasts,
Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10, 15.§)”.
Nekustamais īpašums “Ābeļkoks”, Marlina, Nirzas pagasts, Ludzas novads ir reģistrēts
Nirzas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0046 7530.
Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu – EUR 1598,21 (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit astoņi euro un 21 centu) apmērā.
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2015.gada 10.decembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala 0,8 ha platībā (kadastra
apzīmējums 6878 003 0062 ) “Ābeļkoks”, Marlina, Nirzas pagasts, Ludzas novads pārdošanas
cenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala 0,8 ha platībā (kadastra
apzīmējums 6878 003 0062) “Ābeļkoks”, Marlina, Nirzas pagasts, Ludzas novads, pārdošanas
cenu - EUR 1598,21 (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit astoņi euro un 21 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu I. V. personas kods XXX nekustamo īpašumu – “Ābeļkoks”,
Marlina, Nirzas pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 6878
003 0062) 0,8 ha platībā par summu EUR 1598,21 (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit astoņi
euro un 21 centu), kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas
termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2015.gada 23.jūlija
lēmums „Par apbūvētas zemes gabala 0,8 ha platībā (kadastra apzīmējums 6878 003 0062)
“Ābeļkoks”, Marlina, Nirzas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10,
15.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17. §
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 24, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
2015.gada 19.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.24,
Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.8, 20.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.24, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 626 – 24.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu – EUR 2768,78 (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro un 78 centi) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2015.gada 10.decembra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.24, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu”, un
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.24, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanas cenu
EUR 2768,78 (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro un 78 centi) apmērā.
2. Atsavināt par labu I. K., personas kods XXX, dzīvokli Nr.24, Biržas ielā 16, Ludzā,
Ludzas novadā (kopīpašuma 4640/277040 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
68010060183001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010060183) par summu – EUR 2768,78
(divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro un 78 centi) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā
pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai
jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5
(pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2015.gada 19.jūnija
lēmums “Par dzīvokļa īpašuma Nr.24, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.8, 20.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18. §
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
2015.gada 11.septembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.4, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.12, 14.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.4, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 871 – 4.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu – EUR 3789,35 (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi euro un 35 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2015.gada 10.decembra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.4, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu”, un
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.4, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanas cenu
EUR 3789,35 (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi euro un 35 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu E. Ž., personas kods XXX, dzīvokli Nr.4, Stacijas ielā 63, Ludzā,
Ludzas novadā (kopīpašuma 5007/86882 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
68010060615001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010060615) par summu – EUR 3789,35
(trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi euro un 35 centu) apmērā, kuru personai ir
jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav
ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2015.gada 11.septembra
lēmums “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.12, 14.§) tiks atcelti.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19. §
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26, Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
2015.gada 28.maijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.26,
Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 48.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.26, Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 607 – 26.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu – EUR 3568,78 (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi euro un 78 centi) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2015.gada 10.decembra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.26, Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu”, un
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.26, Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanas cenu
EUR 3568,78 (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi euro un 78 centi) apmērā.
2. Atsavināt par labu V. S, personas kods XXX, dzīvokli Nr.26, Skolas ielā 27A, Ludzā,
Ludzas novadā (kopīpašuma 3930/183050 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
68010040155001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040155) par summu – EUR 3568,78
(trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi euro un 78 centi) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā
pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai
jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5
(pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2015.gada 28.maija
lēmums “Par dzīvokļa īpašuma Nr.26, Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.7, 48.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

20. §
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Par dzīvokļa īpašuma Nr. 22, Latgales ielā 28A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
2015.gada 23.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.22,
Latgales ielā 28A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.5, 35.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.22, Latgales ielā 28A, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 776 – 22.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu – EUR 3068,78 (trīs tūkstoši sešdesmit astoņi euro un 78 centi) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2015.gada 10.decembra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.22, Latgales ielā 28A, Ludzā, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu”, un
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.22, Latgales ielā 28A, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanas cenu
EUR 3068,78 (trīs tūkstoši sešdesmit astoņi euro un 78 centi) apmērā.
2. Atsavināt par labu A. Z., personas kods XXX, dzīvokli Nr.22, Latgales ielā 28A, Ludzā,
Ludzas novadā (kopīpašuma 5050/139480 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
68010030050001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010030050) par summu – EUR 3068,78
(trīs tūkstoši sešdesmit astoņi euro un 78 centi) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības
pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz
pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem)
gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2015.gada 23.aprīļa
lēmums “Par dzīvokļa īpašuma Nr.22, Latgales ielā 28A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.5, 35.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
21. §
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4, Parku ielā 40, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
2015.gada 28.maijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.4,
Parku ielā 40, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 49.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.4, Parku ielā 40, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 772 – 4.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu – EUR 2868,78 (divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro un 78 centi) apmērā.
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2015.gada 10.decembra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.4, Parku ielā 40, Ludzā, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu”, un
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.4, Parku ielā 40, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanas cenu
EUR 2868,78 (divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro un 78 centi) apmērā.
2. Atsavināt par labu N. S., personas kods XXX, dzīvokli Nr.4, Parku ielā 40, Ludzā,
Ludzas novadā (kopīpašuma 5626/65305 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
68010030059001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010030059) par summu – EUR 2868,78
(divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro un 78 centi) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā
pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai
jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5
(pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2015.gada 28.maija
lēmums “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Parku ielā 40, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.7, 49.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
22. §
Par nekustamā īpašuma “Ozollapas”, Istras pagasts, Ludzas novads pirmās izsoles
rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
2015.gada 22.oktobrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma “Ozollapas”, Istras pagasts, Ludzas novadā izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 20.§).
Nekustamais īpašums – “Ozollapas”, Istras pagasts, Ludzas novads ir reģistrēts Istras
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0054 5288 ar kadastra numuru 6860 005 00152.
Nekustamais īpašums sastāv no:
- zemes vienības 28,8 ha platībā ar kadastra apzīmējums 6860 005 0054 (t.sk 20,0 ha meža),
- zemes vienības 29,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0115 (t.sk. 24,3 ha meža).
2015.gada 10.decembrī tika rīkota nekustamā īpašuma “Ozollapas”, Istras pagasts,
Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības 28,8 ha platībā ar kadastra apzīmējums 6860 005
0054 (t.sk 20,0 ha meža), un zemes vienības 29,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 006
0115 (t.sk. 24,3 ha meža) pirmā izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka,
ka rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma
atsavināšanu (9.pants) var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Komisija, izvērtējot situāciju, iesaka rīkot otro izsoli ar aušupejošu soli un samazināt izsoles
sākumcenu par 10%.
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2015.gada 10.decembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Ozollapas”, Istras pagasts, Ludzas novads, pirmās
izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu”.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015.gada 10.decembra nekustamā īpašuma “Ozollapas”, Istras pagasts,
Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības 28,8 ha platībā ar kadastra apzīmējums 6860 005
0054 un zemes vienības 29,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0115 pirmās izsoles
protokola Nr.2, izsoles rezultātus un atzīt izsoli par nesekmīgu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ozollapas”, Istras pagasts, Ludzas novads, kas sastāv
no zemes vienības 28,8 ha platībā ar kadastra apzīmējums 6860 005 0054 un zemes vienības 29,9
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0115 otrās izsoles sākumcenu - EUR 175 438,80
(viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro un 80 centu) un
izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
23. §
Par nekustamā īpašuma, Stroda iela 3, Ludza, Ludzas novads, izsoles noteikumu
un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
2015.gada 27.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma, kas atrodas pēc adreses Stroda iela 3, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai”
(protokols Nr.11, 19.§).
Nekustamais īpašums – Stroda iela 3, Ludza, Ludzas novads ir reģistrēts Ludzas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000539220 ar kadastra numuru 6801 004 0398, kas sastāv no
zemes vienības 932 m2 platībā ar kadastra apzīmējums 6801 004 0522 un būves ar kadastra
apzīmējumu 6801 004 0398 001.
2015.gada 10.decembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, Stroda iela 3, Ludza, Ludzas novads, izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 10.panta, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Stroda iela 3, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru
6801 004 0398 (kas sastāv no zemes vienības 932 m2 platībā ar kadastra apzīmējums 6801 004
0522 un būves ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0398 001), pirmās izsoles sākumcenu EUR 3643,91 (trīs tūkstoši seši simti četrdesmit trīs euro un 91 centu) apmērā un izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
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2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
24. §
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabals) Stroda iela 3B, Ludza, Ludzas
novads pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
Izpildot Ludzas novada domes 2015.gada 27.augusta lēmumu (protokols Nr.11, 20.§)
„Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 68010040523,
306 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses Stroda iela 3B, Ludza, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai”, nekustamais īpašums – Stroda iela 3B, Ludza, Ludzas novads tika reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000546658 ar kadastra numuru 6801 004
0524 (zemes vienības kadastra apzīmējums 6801 004 0523).
2015.gada 10.decembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabals) Stroda iela 3B, Ludza,
Ludzas novads pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Stroda iela 3B, Ludza, Ludzas
novads, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0523 306
m2 platībā, nosacīto cenu, jeb sākumcenu EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts euro 00 centu)
apmērā un apstiprināt izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka, ja mēneša laikā no sludinājuma par zemes vienības (starpgabala)
pārdošanu izsolē publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tiks saņemts tikai viens pieteikums
no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā minētās
personas, izsoli nerīko un zemes vienību (starpgabalu) pārdod personai par nosacīto cenu EUR
2100,00 (divi tūkstoši viens simts euro 00 centu).
3. Noteikt, ja uz izsoli pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, zemes vienību
(starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 68010040523 306 m2 platībā pārdot izsolē starp
pirmpirkuma tiesīgām personām.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
25. §
Par nekustamā īpašuma – “Pasakas”, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
2015.gada 27.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums „Par nekustamā
īpašuma, kas atrodas pēc adreses “Pasakas”, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.11, 15.§).
Nekustamais īpašums – “Pasakas”, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads ir reģistrēts
Ņukšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0050 0162 ar kadastra numuru 6880 002

46
0094, kas sastāv no zemes vienības 0,4579 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0599,
būves ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0229 002, un būves ar kadastra apzīmējumu 6880 001
0229 003.
2015.gada 10.decembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – “Pasakas”, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 10.panta, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Pasakas”, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68800020094, kas sastāv no zemes vienības 0,4579 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6880 001 0599, būves ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0229 002, un būves ar
kadastra apzīmējumu 6880 001 0229 003, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 3405,33 (trīs tūkstoši
četri simti pieci euro un 33 centi) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
26. §
Par nekustamā īpašuma – “Ziedi”, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
2014.gada 27.novembrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma – “Ziedi”, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols
Nr.21, 42.§).
Nekustamais īpašums – “Ziedi”, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads ir reģistrēts
Cirmas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0054 5235 ar kadastra numuru 6850 003
0119, kas sastāv no zemes vienības 0,7835 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0119 un
būves (dzīvojamā māja) ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0119 001.
2015.gada 10.decembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma – “Ziedi”, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 10.panta, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ziedi”, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, kas
sastāv no zemes vienības 0,7835 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0119 un būves
(dzīvojamā māja) ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0119 001, pirmās izsoles sākumcenu EUR 2034,30 (divi tūkstoši trīsdesmit četri euro un 30 centi) apmērā un izsoles noteikumus,
saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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Plkst. 14.20 no sēžu zāles iziet domes deputāts Juris Atstupens.

27.§
Par debitora parādu norakstīšanu
Ziņo: A.Gendele
2009.gada 29.aprīlī Ludzas pilsētas dome noslēdza ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“PLUS PUNKTS”, reģistrācijas Nr. 40003302699, juridiskā adrese Druvas iela 10, Ogre, zemes
nomas līgumu Nr.3 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68010060231, 35 kv.m. platībā
Stacijas ielā 45, Ludzā, iznomāšanu.
Ar Ogres rajona tiesas 2013.gada 23.oktobra spriedumu SIA “PLUS PUNKTS” tika
pasludināts maksātnespējas process. Parāds Ludzas novada pašvaldības budžetam par zemes
nomu sastādīja 58,42 euro un patērēto elektroenerģiju - 7,24 euro.
2015.gada 4.decembrī sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PLUS PUNKTS” tika izslēgta no
komercreģistra sakarā ar likvidāciju. Parāds uz kopējo summu 65,66 euro Ludzas novada
pašvaldības budžetam netika atmaksāts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības
termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Norakstīt no pašvaldības bilances SIA “PLUS PUNKTS”, reģ. Nr. 40003302699,
debitora parādu EUR 65,66 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
28.§
Par debitoru parādu norakstīšanu
Ziņo: A.Gendele
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz 15.12.2010. LR MK noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100.pantu "Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības
termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma", ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
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14 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst debitoru parādu par komunālajiem pakalpojumiem kopsummā EUR 368.69
norakstot no pašvaldības bilances 2015.gada izmaksās, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Dzēst debitoru parādu par zemes īpašuma nomu kopsummā EUR 252.27 norakstot
no pašvaldības bilances 2015.gada izmaksās, saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Dzēst debitoru parādu par Veco ļaužu aprūpes māja "Raipole" pakalpojumiem
kopsummā EUR 2488.27 norakstot no pašvaldības bilances 2015.gada izmaksās, saskaņā ar
3.pielikumu.
29.§
Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu
Ziņo: A.Gendele
Izvērtējot iesniegto informāciju par “Nirzas pamatskolas renovācijas projekta izstrādi
Ludzas novada Nirzas pagastā”, tika konstatēts, ka 2013.gada 31.maijā Ludzas novada
pašvaldība noslēdza ar SIA “Grand Eko”, reģistrācijas Nr.40103410373, juridiskā adrese Pulka
ielā 3 korp. 11, Rīgā, līgumu Nr. P-449/2012 „Par ēkas “Skola” Ludzas novada Nirzas pagastā”
vienkāršotās renovācijas projekta izstrādi. Kopējā līgumcena, pieskaitot pievienotās vērtības
nodokli ir EUR 3546.65.
2013.gada 4.aprīlī Ludzas novada pašvaldība noslēdza ar SIA “Grand Eko”, reģistrācijas
Nr. 40103410373, juridiskā adrese Pulka iela 3 korp.11, Rīga, līgumu Nr. P-336/2012 “Par
tehniskās dokumentācijas sagatavošanu”. Kopējā līgumcena, pieskaitot pievienotās vērtības
nodokli ir EUR 430.42.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 27.pantu, kas nosaka, ka „budžeta iestāde katra pārskata perioda (finanšu gada, ja
normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu nav noteikts citādi) beigās novērtē, vai nepastāv
pazīmes, kas norāda uz ilgtermiņa ieguldījumu vērtības būtisku samazinājumu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Sakarā ar varbūtējo skolu tīklu optimizāciju, projekta “Vienkāršotā renovācija ēkai
“Skola” Ludzas novada Nirzas pagastā” realizācija nav lietderīga. Norakstīt no pašvaldības
bilances ilgtermiņa ieguldījuma „Vienkāršotās renovācijas ēkai “Skola” Ludzas novada Nirzas
pagastā” izstrādāto dokumentāciju EUR 3977.07 apmērā.
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30.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo: A.Gendele
1.
V. B., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta, (adrese), nav savlaicīgi veicis
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par īpašumu Latgales iela 242A-20, Ludza,
Ludzas novads, kadastra Nr. 68019000988, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā, 2015.gada 11.februārī V. B. tika paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam par īpašumu Latgales iela 242A-20, Ludza, Ludzas
novads (kadastra numuru 68019000988), nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 15-3021 pēc
adreses: Līvu iela 17-2, Ventspils, LV-3601.
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2015.gadam Nr.15-3021 izriet,
ka V. B., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, par
nekustamo īpašumu Latgales iela 242A-20, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru
68019000988, kas sastāv no dzīvokļa Nr.20, ar kopējo platību 58,25 kv.m. un ir 5825/154087
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 2015.gadā jāsamaksā nodoklis EUR 7,00,
parāds par iepriekšējo periodu EUR 37,31, nokavējuma nauda EUR 17,89, kopā EUR 62,20.
2015.gada 18. februārī maksāšanas paziņojums stājās spēkā. 2015.gada 18.martā maksāšanas
paziņojums kļuva neapstrīdams.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir
noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
Latvijas Republikas likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā
noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
2014.gada 19.februārī Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts (ienākošā dokumenta
reģistrācijas Nr.3.1.1.7.1/181) zvērinātas tiesu izpildītājas Jūlijas Joffes 2014.gada 13. februāra
„Pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu” ar lūgumu sniegt ziņas par nekustamā
īpašuma Latgales ielā 242A, dzīv.20, Ludza, Ludzas novads ar kadastra Nr. 68019000988
nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
2014.gada 24.februārī (izejošā dokumenta reģistrācijas Nr. 3.1.1.7.2/264) zvērinātai tiesu
izpildītājai Jūlijai Joffei nosūtīta informācija pēc pieprasījuma.
2014.gada 27.februārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no V. B., personas kods
070386-10704, (par nekustamo īpašumu Latgales iela 242A-20, Ludza, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68019000988), nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi EUR 8,91,
nokavējuma nauda EUR 3,73, nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēkām EUR 23,15,
nokavējuma nauda EUR 8,69, kopā EUR 44,48 (prot.Nr.3, 58.§).
2014.gada 3.martā lēmums tika nosūtīts Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.18 zvērinātai
tiesu izpildītājai Jūlijai Joffei.
2014.gada 28.marta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, sadaļā izsoles, (laidiens Nr.63 (5123)
Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.18 zvērināta tiesu izpildītāja Jūlija Joffe pārdot pirmajā izsolē
nekustamo īpašumu Latgales ielā 242A-20, Ludzā, izsole tika rīkota 2014.gada 6.maijā, plkst.
12.00, Rīgas ielā 64, Daugavpilī, 304.kabinetā.
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Sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa uz izsoles dienu
(06.05.2014.g.) sastādīja EUR 46,96 (par zemi – EUR 13,31, par ēkām – EUR 33,65), 2014.gada
10.aprīli Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no V. B. piedzīt papildus bezstrīda kārtībā
nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 2,48 (par zemi - EUR 0,67, par ēkām – EUR
1,81)(prot.Nr.5, 3.§).
2014.gada 10.maijā Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts (ienākošā dokumenta
reģistrācijas Nr.3.1.1.8.1/496) zvērinātas tiesu izpildītājas Jūlijas Joffes 2014.gada 8. maija
„Paziņojums”, atbilstoši Civilprocesa likuma 614.p. paziņoja, ka V. B. piederošā nekustamā
īpašuma, kas atrodas Latgales ielā 242A-20, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošana 1.izsolē notika
2014.gada 6.maijā. Izsole uzskatāma par nenotikušu, jo izsolē nav ieradies neviens solītājs.
2014.gada 16.jūnijā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, sadaļā izsoles, (laidiens Nr.116 (5176)
Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.18 zvērināta tiesu izpildītāja Jūlija Joffe pārdot otrajā izsolē
nekustamo īpašumu Latgales ielā 242A-20, Ludzā, izsole tika rīkota 2014.gada 23.jūlijā, plkst.
11.45, Rīgas ielā 64, Daugavpilī, 304.kabinetā. Izsole uzskatāma par nenotikušu.
2015.gada 18.februārī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, sadaļā izsoles, Latgales
apgabaltiesas iecirkņa Nr.18 zvērināta tiesu izpildītāja Jūlija Joffe pārdot pirmajā izsolē
nekustamo īpašumu Latgales ielā 242A-20, Ludzā, izsole notiks 2015.gada 30. martā, plkst.
15.00: Rīgas ielā 64, Daugavpilī, 304.kabinetā.
Sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa uz izsoles dienu
(30.03.2015.g.) sastādīja EUR 56,05 (par zemi: pamatparāds – EUR 10,35, nokavējuma nauda EUR 5,44, par ēkām: pamatparāds – EUR 26,96, nokavējuma nauda – EUR 13,30), 2015.gada
10.aprīli Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no V. B. piedzīt papildus bezstrīda kārtībā
nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 9,09 (par zemi - EUR 0,96, nokavējuma nauda - EUR
1,52, par ēkām – EUR 2,54, nokavējuma nauda - EUR 4,07)(prot.Nr.4, 24.§, 1.p.).
2015.gada 30.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts (ienākošā dokumenta
reģistrācijas Nr.3.1.1.8.1/1172) zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas 2015.gada
27.oktobrī „Pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu” ar lūgumu sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma Latgales ielā 242A, dzīv.20, Ludza, Ludzas novads ar kadastra Nr.
68019000988 nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
2015.gada 2.novembrī (izejošā dokumenta reģistrācijas Nr. 3.1.1.7.2/1629) zvērinātai
tiesu izpildītājai Gaidai Rutkovskai nosūtīta informācija pēc pieprasījuma.
2015.gada 10.decembra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, sadaļā izsoles, Latgales
apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska pārdot pirmajā izsolē
nekustamo īpašumu Latgales ielā 242A-20, Ludzā, izsoles sākuma datums – 2015.gada
16.decembris plkst.10.00; izsoles noslēguma datums – 2016.gada 15.janvāris plkst. 10.00.
Kopējā nodokļu parāda summa par īpašumu Latgales ielā 242A-20, Ludzā, Ludzas
novads, uz 2016.gada 15.janvāri sastāda EUR 64,29 (par zemi: pamatparāds – EUR 10,88,
nokavējuma nauda - EUR 5,62, par ēkām: pamatparāds – EUR 31,01, nokavējuma nauda – EUR
16,78). Pamatojoties uz augstāk minēto, ir jāpieņem papildus lēmums „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” par izveidojušos nekustamā
īpašuma nodokļa parādu, t.i. EUR 8,24 (par zemi: pamatparāds – EUR 0,53, nokavējuma nauda –
EUR 0,18, par ēkām: pamatparāds – EUR 4,05, nokavējuma nauda – EUR 3,48), kas ir
piedzenama no V. B. bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma
nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā
nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes,
revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos
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vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu
(turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā, nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un
nokavējuma naudas, tādējādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto
administratīvo aktu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas 2015.gada
17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt papildus no V. B. personas kods XXX, bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu
EUR 8,24 apmērā (par
zemi: pamatparāds - EUR 0,53, nokavējuma nauda - EUR 0,18, par ēkām: pamatparāds – EUR
4,05, nokavējuma nauda – EUR 3,48), par nekustamo īpašumu Latgales ielā 242A, dzīv. 20, ar,
Ludzā, Ludzas novads (kadastra numuru 68019000988), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem, kas parādniekam pienākas no citām personām, citiem parādnieka ienākumiem,
noguldījumiem, kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot
un nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. Par šo lēmumu septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, atzīstot, ka lēmums
adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
2.
I. K., personas kods XXX, pieder nekustamais īpašums Dagdas iela 4A, dzīv. 22, Ludza,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68019000093, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo
platību 26,4 kv.m. (1/2 dom. daļa).
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo
daļu, I. K. uzskatāms par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju.
I. K., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumus par īpašumu Dagdas iela 4A, dzīv. 22, Ludza, Ludzas novads, kadastra Nr.
680190000093, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas
procesu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas.
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2015.gada 11.februārī I. K., likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā
daļā noteiktajā kārtībā, par īpašumu Dagdas iela 4A, dzīv.22, Ludza, Ludzas novads ar kadastra
numuru 68019000093, tika paziņots par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas
(kalendārajam) gadam, nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 15-2510 pēc adreses: Tirgoņu iela
5/7-2, Rīga, LV-1050.
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2015.gadam Nr.15-2510 izriet,
ka I. K., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, par
nekustamo īpašumu ½ domājamo daļu Dagdas iela 4A, dzīv.22, Ludza, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68019000093, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, kopējā platība 26,4 kv.m.
2015.gadā jāsamaksā nodoklis EUR 7,00, parāds par iepriekšējo periodu EUR 35,43, nokavējuma
nauda EUR 16,36, kopā EUR 58,79. 2015.gada 18.februārī maksāšanas paziņojums stājās spēkā,
2015.gada 18.martā maksāšanas paziņojums kļuva neapstrīdams.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu
noteiktajā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai
administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
2012.gada 24.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no I. K., personas kods XXX,
(par nekustamo īpašumu Dagdas iela 4A-22, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru
68019000093), nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēkām Ls 13,76 (EUR 19,58), nokavējuma
nauda Ls 2,79 (EUR 3,97), kopā Ls 16,55 (EUR 23,55)(prot.Nr.22, 48.§).
2014.gada 20.janvārī laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, oficiālo paziņojumu sadaļā
„Izsoles”, (laidiens Nr.13 (5072)) ievietots sludinājums par I. K. piederošo ½ domājamo daļu
piederošā nekustamā īpašuma Dagdas ielā 4A, dzīv.22, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra
Nr.68019000093) izsoli. Izsoli rīko Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.28 zvērināts tiesu
izpildītājs Alīna Kuprijanova. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole tika rīkota 2014.gada
26.februārī, plkst. 11.00 zvērināta tiesu izpildītāja birojā: Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē.
Uz 2014.gada 26.februāri kopējā nodokļu parāda summa par īpašumu Dagdas iela 4A,
dzīv. 22, Ludza, Ludzas novads, sastādīja EUR 39,11 (par ēkām: pamatparāds – EUR 28,48,
nokavējuma nauda EUR 10,63).
2014.gada 23.janvārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no I. K. – piedzīt EUR 39,11
(par ēkām: pamatparāds – EUR 28,48, nokavējuma nauda – EUR 10,63), (prot.Nr.2; 38.§).
2014.gada 3.martā Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts (ienākošā dokumenta
reģistrācijas Nr.3.1.1.7.1/246) zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas Kuprijanovas 2014.gada
27.februāra „Paziņojums par nenotikušu izsoli”.
2015.gada 4.augustā Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts (ienākošā dokumenta
reģistrācijas Nr.3.1.1.8.1/797) zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas 2015.gada 31.jūlija
„Pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu” ar lūgumu sniegt ziņas par nekustamā
īpašuma Dagdas ielā 4A, dzīv.22, Ludza, Ludzas novads ar kadastra Nr. 68019000093 nekustamā
īpašuma nodokļa parādiem.
2015.gada 5.augustā (izejošā dokumenta reģistrācijas Nr. 3.1.1.7.2/1230) zvērinātai tiesu
izpildītājai Gaidai Rutkovskai nosūtīta informācija pēc pieprasījuma.
2015.gada 15.septembra laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, oficiālo paziņojumu sadaļā
„Izsoles”, (laidiens Nr.180 (5498)) ievietots sludinājums par I. K. (katram ½ domājamā daļa)
piederošā nekustamā īpašuma Dagdas ielā 4A, dzīv. 22, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra
Nr.68019000093) izsoli. Izsoli rīko Latgales apgabaltiesas 31. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja
Gaida Rutkovska. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums – 2015.gada
21.septembris plkst.10.00, izsoles noslēguma datums 2015.gada 21.oktobris plkst.10.00.
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2015.gada 10.decembra laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, oficiālo paziņojumu sadaļā
„Izsoles”, (laidiens Nr.242 (5560)) ievietots sludinājums par I. K. (katram ½ domājamā daļa)
piederošā nekustamā īpašuma Dagdas ielā 4A, dzīv. 22, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra
Nr.68019000093) izsoli. Izsoli rīko Latgales apgabaltiesas 31. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja
Gaida Rutkovska. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākuma datums – 2015.gada 16.decembris
plkst.10.00, izsoles noslēguma datums 2016.gada 15.janvāris plkst. 10.00.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu Dagdas ielā 4A, dzīv.22, Ludzā, Ludzas
novadā uz 2016.gada 15.janvāri sastāda EUR 65,40 (par ēkām: pamatparāds – EUR 42,43,
nokavējuma nauda EUR 22,97). Pamatojoties uz augstāk minēto, jāpieņem papildus lēmums
„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” par
izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu, t.i., EUR 2,74 (nokavējuma nauda - EUR 2,74)
apmērā, kas ir piedzenama no I. K. bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma
nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā
nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes,
revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu
(turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā, nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un
nokavējuma naudas, tādējādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto
administratīvo aktu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas 2015.gada
17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt papildus no I. K. personas kods XXX, bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
68019000093, Dagdas iela 4A, dzīv.22, Ludza, Ludzas novads, EUR 2,74 ( par ēkām:
nokavējuma nauda EUR 2,74), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, kas
parādniekam pienākas no citām personām, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem,
kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot un nekustamo
īpašumu, to pārdodot.
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2. Par šo lēmumu septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, atzīstot, ka lēmums
adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
3.
A. K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), LV-5701, nav savlaicīgi veicis
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par īpašumu Stacijas iela 86, Ludza,
Ludzas novads, kadastra Nr. 68010060328, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību – 3611
kv.m. un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 318,20 kv.m. Ludzas novada dome ir uzsākusi
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un
nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas.
2013.gada 4.februārī laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”
(laidiens Nr.24 (4830)) ievietots sludinājums par A. K. piederošā ieķīlātā nekustamā īpašuma
Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas novads (kadastra Nr. 68010060328) izsoli. Izsoli rīkoja Latgales
apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs. Pēc kārtas tā bija pirmā
izsole. Izsole notiks: 2013.gada 7.martā plkst.11.00 Raiņa bulvārī 22 (4.stāvs), Preiļi.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas novads uz
izsoles dienu (2013.gada 7.martu) sastādīja EUR 87,48 (par zemi: pamatparāds – EUR 61,73 un
nokavējuma nauda EUR 6,20; par ēkām: pamatparāds EUR 17,67, nokavējuma nauda EUR 1,88),
kas ir piedzenama no A. K. bezstrīda kārtībā.
Pamatojoties uz augstāk minēti faktu, 2013.gada 28.februārī Ludzas novada dome
pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā” no A. K. (par īpašumu Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas novads, kadastra Nr.
68010060328), (prot. Nr.4,26.§).
2013.gada 10.maija laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”
(laidiens Nr.89 (4895)) ievietots sludinājums par A. K. piederošā ieķīlātā nekustamā īpašuma
Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas novads (kadastra Nr. 68010060328) izsoli. Izsoli rīkoja Latgales
apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs. Pēc kārtas tā bija otrā
izsole. Izsole notiks: 2013.gada 13.jūnijā plkst.12.00 Raiņa bulvārī 22 (4.stāvs), Preiļi.
Papildus lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā netika pieņemts.
2014.gada 26.augustā Ludzas novada pašvaldība A. K. par īpašumu Stacijas iela 86,
Ludza, Ludzas novads (kadastra Nr.68010060328) nosūtīja brīdinājumu Nr.3.1.1.8.2/1372.
Brīdinājums stājās spēkā 2014.gada 2.septembrī.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas novads, uz
2014.gada 26.augustu sastādīja EUR 241,25 (par zemi: pamatparāds EUR 160,91 un nokavējuma
nauda EUR 32,64; par zemi: pamatparāds EUR 38,86 un nokavējuma nauda – EUR 8,84), kas ir
piedzenama no A. K. bezstrīda kārtībā.
2014.gada 2.oktobra laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”
(laidiens Nr. 195 (5255)) ievietots sludinājums par A. K. piederošā ieķīlātā nekustamā īpašumu
Stacijas ielā 86, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.68010060328) izsoli. Izsoli rīkoja Latgales
apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs. Pēc kārtas tā ir pirmā
izsole. Izsole notiks: 2014.gada 5.novembrī plkst. 11.00 Raiņa bulvārī 3-2, Preiļos.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas novads, uz
izsoles dienu (2014.gada 5.novembri) sastādīja EUR 248,32 (par zemi: pamatparāds – EUR
160,91 un nokavējuma nauda EUR 38,35; par ēkām: pamatparāds EUR 38,86, nokavējuma
nauda – EUR 10,20), kas ir piedzenama no A. K. bezstrīda kārtībā.
2014.gada 23.oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no A. K. (prot.Nr.19, 15.§,
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24.punkts) – piedzīt papildus EUR 186,84 (par zemi: pamatparāds – EUR 117,53 un nokavējuma
nauda EUR 33,99; par ēkām: pamatparāds EUR 26,44, nokavējuma nauda – EUR 8,88).
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā 2015.gada 11.februārī A. K. tika paziņots par nekustamā īpašuma nodokļa
apmēru kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam par īpašumu Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas
novads ar kadastra numuru 68010060328, nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 15-5397 pēc
adreses: Raiņa iela 48A-8, Ludza, Ludzas nov., LV-5701.
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2015.gadam Nr.15-5397 izriet,
ka A. K., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, par
nekustamo īpašumu Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 68010060328,
2015.gadā jāsamaksā nodoklis EUR 95,64, parāds par iepriekšējo periodu EUR 221,67,
nokavējuma nauda EUR 59,33, kopā EUR 376,64. 2015.gada 18.februārī maksāšanas paziņojums
stājās spēkā. 2015.gada 18.martā maksāšanas paziņojums kļuva neapstrīdams.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir
noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai
administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
2015.gada 23.aprīlī laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”,
(laidiens Nr.79 (5397)) ievietots sludinājums par A. K. piederošā ieķīlātā nekustamā īpašuma
Stacijas ielā 86, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68010060328) izsoli.
Izsoli rīko Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs.
Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsole notiks: 2015.gada 25.maijā plkst. 12.00 Raiņa bulvārī 3-2,
Preiļos.
Kopējā nodokļu parāda summa par īpašumu Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas novads, uz
otrās izsoles dienu (25.05.2015.g.) sastāda EUR 341,01 (par zemi: pamatparāds - EUR 220,04,
nokavējuma nauda EUR - 56,94; par ēkām: pamatparāds - EUR 49,46, nokavējuma nauda - EUR
14,57), līdz ar to jāpieņem papildus lēmums „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” par izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa
starpību t.i., EUR 66,69 (par zemi: pamatparāds - EUR 40,78, nokavējuma nauda - EUR 16,75;
par ēkām: pamatparāds - EUR 5,35, nokavējuma nauda - EUR 3,81), kas ir piedzenama no A. K.
bezstrīda kārtībā.
2015.gada 21.maijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no A. K. (prot.Nr.6, 2.§,
2.punkts) – piedzīt papildus EUR 66,69 (par zemi: pamatparāds – EUR 40,78 un nokavējuma
nauda EUR 16,75; par ēkām: pamatparāds EUR 5,35, nokavējuma nauda – EUR 3,81).
2015.gada 17.decembra laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā
„Izsoles”, (laidiens Nr.247 (5565)) ievietots sludinājums par A. K. piederošā ieķīlātā nekustamā
īpašuma Stacijas ielā 86, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68010060328) izsoli. Izsoli rīko
Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs. Pēc kārtas tā ir
pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2015.gada 23. decembris plkst.10.00, izsoles noslēguma
datums – 2016.gada 22.janvāris pulksten 10.00.
Kopējā nodokļu parāda summa par īpašumu Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas novads, uz
izsoles dienu (22.01.2016.g.) sastāda EUR 424,14 (par zemi: pamatparāds - EUR 260,79,
nokavējuma nauda EUR - 85,85; par ēkām: pamatparāds - EUR 56,52, nokavējuma nauda - EUR
20,98), līdz ar to jāpieņem papildus lēmums „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” par izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa
starpību t.i., EUR 83,13 (par zemi: pamatparāds - EUR 40,75, nokavējuma nauda - EUR 28,91;
par ēkām: pamatparāds - EUR 7,06, nokavējuma nauda – EUR 6,41), kas ir piedzenama no A. K.
bezstrīda kārtībā.
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Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma
nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā
nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes,
revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu
(turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā, nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un
nokavējuma naudas, tādējādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto
administratīvo aktu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 26.panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta,
358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
47.panta pirmo daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt papildus no A. K. personas kods XXX, bezstrīda kārtībā termiņā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
68010060328, Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas novads, EUR 83,13 (par zemi: pamatparāds EUR 40,75, nokavējuma nauda - EUR 28,91; par ēkām: pamatparāds - EUR 7,06, nokavējuma
nauda - EUR 6,41), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, kas parādniekam pienākas
no citām personām, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skaitā
mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot un nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. Par šo lēmumu septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, atzīstot, ka lēmums
adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
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31.§
Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības
maksas apmaksu
Ziņo: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2015.gada 14.decembra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/1168 „Par brīvo dzīvokļu
apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu” (reģ. pašvaldībā ar
Nr.3.1.1.8.1/1433) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2015.gada
novembra mēnesī aprēķināto summu EUR 291,65 apmērā t.sk. EUR 112,83 par neizīrēto
dzīvokļu apsaimniekošanas maksu, EUR 174,40 apkuri un EUR 4,42 par ūdens patēriņa starpību
maksas apmaksu.
Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā
dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25.punktu un izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada
17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un ūdens
patēriņa starpības maksas apmaksu par 2015.gada novembra mēnesī EUR 291,65 (divi simti
deviņdesmit viens euro 65 centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas,
apkures un ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu par 2015.gada novembra mēnesī
EUR 291,65 (divi simti deviņdesmit viens euro 65 centi) apmērā no Ludzas novada pašvaldības
budžeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
32.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: A.Gendele
Ziņo, ka 2015.gada 27.decembrī pasākumā Dricānu pagasta kultūras namā piedalījās 4
dalībnieki. Sēdes vadītāja A.Gendele aicina balsot par lēmuma projektu ar precizējumiem.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iesniegumu
(pašvaldībā saņemts 09.12.2015. un reģistrēts ar Nr. 3.1.1.8.1/1417) ar lūgumu nodrošināt
pašvaldības līdzfinansējumu Zemessardzes 32.Kājnieku bataljona veterānu pasākuma “Gods
kalpot Latvijai” organizēšanai EUR 80.00 apmērā. No Ludzas novada uz pasākumu aicināti
8 dalībnieki, piedalīsies 4 dalībnieki. Pasākums tiks organizēts 2015.gada 27.decembrī Dricānu
pagasta kultūras namā.
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Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Rēzeknes novada Dricānu pagasta pārvaldei pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 40.00 apmērā Zemessardzes 32.Kājnieku bataljona veterānu pasākuma “Gods kalpot
Latvijai” organizēšanai.
2. Rēzeknes novada Dricānu pagasta pārvaldei 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas
iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus
(pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
33.§
Par brīvpusdienu piešķiršanu
Ziņo: A.Gendele
1. Izskatot Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Matjušenokas
2015.gada 8.decembra iesniegumu, reģ. Nr. 3.1.1.8.1/1413, par ēdināšanas izdevumu segšanu no
pirmsskolas izglītības iestādes budžeta audzēkņiem, kuri apmeklē diennakts grupu, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs,
Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem no
2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 31.maijam:
1.1.1. K. K, personas kods XXX;
1.1.2. A. Š., personas kods XXX;
1.1.3. R. P., personas kods XXX;
1.1.4. K. P., personas kods XXX;
1.1.5. A. P., personas kods XXX.
1.1.

Finansējuma avots – Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes budžets.
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34. §
Par nomas maksu Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš”
Ziņo: A.Gendele
Ņemot vērā pieprasījumu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Noteikt maksu par zāles izmantošanu Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē
“Namiņš” Latgales ielā 94, Ludzā 0.76 EUR plus PVN par 1 stundu, saskaņā ar pielikumu.
35. §
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 23 „Ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas ierobežojumi Ludzas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Ģenētiski modificēto
organismu aprites likuma 22.panta otro daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada
17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.23 „Ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Ludzas novada administratīvajā teritorijā” saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.23 „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas
ierobežojumi Ludzas novada administratīvajā teritorijā” rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.23
„Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Ludzas novada administratīvajā
teritorijā”, pēc pieņemšanas, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24.panta trešo daļu publicēt
Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5. Ar pieņemto lēmumu zaudē spēku:
5.1. Ludzas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmums „Par Ludzas novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.23 „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Ludzas
novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu” apstiprināšanu (protokols Nr.15, 30.§).
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36.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 25 „Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2015.gada 17. decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.25 „Par grozījumiem
Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Ludzas novadā””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.25 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada
27.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā””
rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei S. Rimšai saistošos noteikumus Nr.25 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā””, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24.panta
trešo daļu, publicēt Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S. Jakovļevam.
5. Ar pieņemto lēmumu zaudē spēku:
5.1. Ludzas novada domes 22.10.2015. sēdes lēmums „Par Ludzas novada domes saistošo
noteikumu Nr.17 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos
noteikumos Nr.25 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu”
(protokols Nr.14, 11.§).
37.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 26 „Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu, kā arī ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2015.gada 17. decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.26 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā”” , saskaņā ar pielikumu.
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2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.26
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā”” rakstiskā un elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.26 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā””:
3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvajā izdevumā
„Ludzas Novada Vēstis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada domes ēkā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5. Ar pieņemto lēmumu zaudē spēku:
Ludzas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmums „Par Ludzas novada domes saistošo
noteikumu Nr.24 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā”” (protokols
Nr.15, 31.§).
38.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.27 „Par ēdināšanas izmaksu segšanu
izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada
17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.27 „Par ēdināšanas izmaksu
segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.27 „Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem
Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs” rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.27 „Par
ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs”,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24. panta trešo daļu, publicēt Ludzas novada pašvaldības
mājas lapā www.ludza.lv.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S. Jakovļevam.
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39.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.28 „Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada
17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.28 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2015.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus
Nr.28 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” triju dienu laikā rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Plkst. 14.25 sēžu zālē atgriežas domes deputāts Juris Atstupens.
40.§
Par Ludzas novada domes tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās
Ziņo: A.Gendele
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (stājies spēkā
2015.gada 1.janvārī) Pārejas noteikumu 11.punkts nosaka, ka „Publiskas personas augstākā
lēmējinstitūcija saskaņā ar šā likuma 7.pantu līdz 2016.gada 1.janvārim pieņem lēmumu par tās
tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās.” Likuma 7.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskai personai
ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā
un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem. Minētā panta otrajā daļā noteikts, ka “Lēmumu par
publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās
personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver: 1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma
4.panta nosacījumiem; 2) vispārējo stratēģisko mērķi.”.
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.
Likuma „Par pašvaldībām”:
- 12.pants nosaka, ka „Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju
interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī
ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”;
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- 14.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldības iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus,
kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās”;
- 15.panta pirmās daļas 1.punktā ir noteikta pašvaldības autonomā funkcija – „organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves
atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā ,
kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds”;
- 15.panta pirmās daļas 2.punktā ir noteikta pašvaldības autonomā funkcija – „gādāt par
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas
vietu izveidošana un uzturēšana)”;
- 15.panta pirmās daļas 2.punktā ir noteikta pašvaldības autonomā funkcija – “rūpēties
par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai u.c.)”;
- 15.panta pirmās daļas 6.punktā ir noteikta pašvaldības autonomā funkcija – „nodrošināt
veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”;
- 15.panta pirmās daļas 10.punktā ir noteikta pašvaldības autonomā funkcija – „sekmēt
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba
samazināšanu”.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona privāto
tiesību jomā darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot
pakalpojumus un veicot komercdarbību. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta trešajā daļā ir
noteikts, ka pašvaldību izveidotajām kapitālsabiedrībām nevar izvirzīt citus mērķus, kas neizriet
no pašvaldību autonomām funkcijām.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pants nosaka, ka „Publiska persona komercdarbību
var veikt: ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
nozarē, kurā pastāv dabisks monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma
pieejamību; stratēģiski svarīgā nozarē; jaunā nozarē; nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai
nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams
nodrošināt augstāku kvalitātes standartu”.
Gada pārskatos kapitālsabiedrības ir atspoguļojušas informāciju par to finanšu un
saimniecisko darbību, efektivitāti, funkcijām un pakalpojumiem, izmaksu ekonomiskumu,
pašvaldības līdzekļu izlietojumu, tajā skaitā arī pašvaldības kā lēmējinstitūcijas un kontroles
veicējas lomas apzināšanos un kapitālsabiedrību atskaitīšanos iedzīvotājiem. Kā izriet no
kapitālsabiedrību gada pārskatiem, to izveidošanas un darbības nosacījumi faktiski atbilst
vairumam Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantā noteiktajiem kritērijiem.
Ludzas novada domei ir motivācija saglabāt savu dalību tai piederošās kapitālsabiedrībās,
kā arī veikt LR normatīvajos aktos paredzēto komercdarbību ar kapitālsabiedrību starpniecību:
- kapitālsabiedrības nodrošina pašvaldības spēju izpildīt būtiskus uzdevumus, kas izriet no
tās autonomām funkcijām, sasniedz daļu no novada attīstības mērķiem un veido pozitīvu novada
un pašvaldības tēlu;
- kapitālsabiedrības nodrošina pašvaldības funkcijas, kuru daļējs finansēšanas avots ir
maksa par pakalpojumiem;
- kapitālsabiedrības nodrošina pakalpojumus, kas citādā veidā pašvaldībai nav pieejami;
- kapitālsabiedrības realizē labāko veidu pašvaldības resursu efektīvai apsaimniekošanai,
sniedzot no tā labumu novada iedzīvotājiem;
- kapitālsabiedrības nodrošina darbavietas novada iedzīvotājiem;
- kapitālsabiedrības optimāli izmanto kapitālsabiedrību materiāli tehnisko bāzi un
kvalificētus speciālistus;
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- komercdarbība ir efektīvākais veids pašvaldības attīstības mērķu sasniegšanai
kapitālsabiedrību darbības jomās, vienlaicīgi, neierobežojot iespējas attīstīt citu
komercuzņēmumu pakalpojumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību likuma 7.panta pirmo daļu, Pārejas noteikumu 11.punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1., 2., 5., 6. un
10.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo un trešo daļu, 88.pantu, kā arī ņemot
vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedalās domes
deputāts Juris Atstupens, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Saglabāt Ludzas novada domes līdzdalību kapitālsabiedrībās: sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību “ALAAS”, Reģ.Nr.42403013918, sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, Reģ.Nr.42403015020, sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Ludzas
medicīnas centrs”, Reģ.Nr.40003258973, sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma
aģentūra”, Reģ.Nr.50003367381, turpinot šo kapitālsabiedrību darbību esošajā statusā.
2. Noteikt kapitālsabiedrību vispārējos stratēģiskos mērķus:
2.1. SIA “ALAAS” vispārējais stratēģiskais mērķis – nodrošināt sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā, atkritumu pieņemšanu
un apglabāšanu sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Križevņiki”, veikt sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas uzturēšanu un attīstību, nodrošinot normatīvo aktu prasību ievērošanu.
2.2. SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vispārējais stratēģiskais mērķis - nodrošināt
centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu un drošu darbību,
sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus, drošus pakalpojumus Ludzas novada Ludzas pilsētas
administratīvajā teritorijā, tai skaitā nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas darbības nepārtrauktību, nodrošināt kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas sistēmas
kapacitātes paaugstināšanu, aizsargāt ūdens ekosistēmas un no ūdens tieši atkarīgās sauszemes
ekosistēmas (nodrošināt labu kvalitāti visos pazemes un virszemes ūdeņos, novērst to tālāku
piesārņošanos), nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu darbību, veikt
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu Ludzas novada Ludzas pilsētas administratīvajā
teritorijā, Ludzas novada administratīvajā teritorijā nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas
izpildes kontroli, tajā skaitā sadzīves atkritumu kvalitatīvu un drošu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu, šķirošanu, pārstrādi, pieņemšanu un nogādāšanu atkritumu
apglabāšanas poligonā.
2.3. SIA “Ludzas medicīnas centrs” vispārējais stratēģiskais mērķis - nodrošināt veselības
aprūpes kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, paplašinot medicīnas speciālistu
jomas (medicīniskā personāla piesaiste un sistemātiska apmācība), medicīnisko pakalpojumu
cenu un to pašizmaksas kontrole un sabalansētība, iedzīvotāju veselības aprūpes pieejamības
nodrošināšana, veselīga dzīvesveida veicināšanu, veicot veselības aprūpē izmantojamo
tehnoloģiju un telpu labiekārtojumu, nodrošināt ambulatorā un dienas stacionārā sniegto
veselības primāro un sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai atbilstošas
kvalifikācijas ārstniecības personas.
2.4. SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” vispārējais stratēģiskais mērķis - radīt jaunus,
konkurētspējīgus un kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus, veidot Ludzas novadu par atpazīstamu,
atraktīvu un ģimenei draudzīgu atpūtas vietu Latgales reģiona ģeogrāfiskajā centrā. Veicināt
pozitīva Ludzas tēla veidošanu, popularizēt Ludzas novada nemateriālo kultūras mantojumu un
vietējās tradīcijas, veicināt vietējās kopienas izpratni par tūrisma nozari un rosināt cilvēkos vēlmi
piedalīties novadu tūrisma attīstībā, sekmēt sadarbību ar Ludzas novada pašvaldības Tūrisma
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informācijas centru un tūrisma uzņēmējiem, aktīvi sadarboties ar kaimiņu novadiem un to
pašvaldībām.
3. Uzdot kapitālsabiedrību valdēm nodrošināt kapitālsabiedrībām noteikto vispārējo
stratēģisko mērķu izpildi.
4. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram ne retāk kā reizi piecos gados nodrošināt
Ludzas novada domes līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās, kurās Ludzas novada domei
pieder kapitāla daļas.
5. Lēmuma izpildes kontroli veikt Ludzas novada domes priekšsēdētājai A.Gendelei.
41.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2015.gada 11.decembra sēdes lēmumu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Par godprātīgu, pašaizliedzīgu darbu un sakarā ar dzīves jubileju apbalvot ar Ludzas
novada domes Atzinības rakstu un balvu EUR 75,00 (septiņdesmit pieci eiro) Ludzas novada
Ņukšu pagasta pārvaldes, Pildas pagasta pārvaldes vadītāju P. T., personas kods XXX.
42.§
Par nedzīvojamās telpas nomas maksas atlaides noteikšanu
Ziņo: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība saņēma Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes 22.12.2015. iesniegumu Nr.24/1-42/4493 „Par telpu nomas maksas
samazināšanu” (pašvaldībā reģistrēts 22.12.2015. ar Nr.3.1.1.7.1/1585) ar lūgumu samazināt
nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 16, Ludzā nomas maksu.
Izvērtējot esošo situāciju un ņemot vērā Ludzas novada domes 2009.gada
26.novembra noteikumus ”Ludzas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas
noteikumi” 7.punktu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta
b) apakšpunktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldei nomas maksas atlaidi 36,5 % apmērā.
2. Noteikt nomas maksu ar 2016.gada 1.janvāri līdz 2016.gada 30.jūnijam 1,54 EUR
(viens eiro 54 centi) apmērā par vienu kvadrātmetru un pievienotās vērtības nodoklis (21 %)
mēnesī.
3. Noslēgt papildus vienošanos ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldi, reģistrācijas Nr. 90000054163 par nedzīvojamo telpu nomas maksas
atlaidi.
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4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot papildus vienošanos
par nedzīvojamās telpas nomas maksu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
43.§
Par brīvpusdienu piešķiršanu
Ziņo: A.Gendele
1. Izskatot Istras vidusskolas direktores I.Šteimanovas 2015.gada 18.decembra
iesniegumu, reģ. Nr. 3.1.1.8.1/1461, par materiālo palīdzību skolēniem no skolas budžeta,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas un bezmaksas ēdināšanu internātā Istras vidusskolas
skolēniem no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 31.maijam:
1.1.1. J. M., personas kods XXX,
6.kl.
1.1.2. I. M., personas kods XXX,
8.kl.
1.1.3. N. M., personas kods XXX,
8.kl.
1.1.4. M. M., personas kods XXX,
9.kl.
1.1.5. I. M., personas kods XXX,
9.kl.
1.1.6. T. M., personas kods XXX,
10.kl.
1.1.7. D. M., personas kods XXX,
10.kl.
1.1.8. A. R., personas kods XXX,
10.kl.
1.1.9. J. G., personas kods XXX,
10.kl.
1.1.10. A. T., personas kods XXX,
12.kl.
1.1.11. L. M., personas kods XXX,
12.kl.
1.1.12. V. A., personas kods XXX,
12.kl.
1.1.13. V. P., personas kods XXX,
12.kl.
1.2. Finansējuma avots – Istras vidusskolas budžets.

44.§
Par Ludzas novada domes deputātu darba samaksu
Ziņo: S.Jakovļevs
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā ievietoto informāciju
(http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaju-ienemumi-galvenie-raditaji-30268.html)
valstīt strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmērs bruto 2014.gadā bija EUR 765.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
12.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta
otro daļu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 2.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Juris Atstupens); Ludzas novada dome NOLEMJ:
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Ar 2016.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada domes deputātu mēnešalgu EUR 268,00
apmērā.
45.§
Par Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītāju amatalgu noteikšanu
Ziņo: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības
iestāžu darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītāju mēneša amatalgas uz 2016.gada
1.janvāri, saskaņā ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
46.§
Par Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja amatalgas noteikšanu
Ziņo: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja mēneša amatalgu EUR 1010,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
47.§
Par Ludzas Novadpētniecības muzeja direktora amatalgas noteikšanu
Ziņo: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Ar 2016.gada 1.janvāri noteikt Ludzas Novadpētniecības muzeja direktora mēneša
amatalgu EUR 939,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
48.§
Par Ludzas novada tūrisma informācijas centra vadītāja amatalgas noteikšanu
Ziņo: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada tūrisma informācijas centra vadītāja
mēneša amatalgu EUR 783,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
49.§
Par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktora amatalgas noteikšanu
Ziņo: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 1.janvāri noteikt Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktora mēneša
amatalgu EUR 861,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
50.§
Par Ludzas tautas nama direktora amatalgas noteikšanu
Ziņo: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009.
un sociālo garantiju nolikuma
samaksas un sociālo garantiju

Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, atklāti
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balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 1.janvāri noteikt Ludzas tautas nama direktora mēneša amatalgu
EUR 939,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
51.§
Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatalgas noteikšanu
Ziņo: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja mēneša
amatalgu EUR 882,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
52.§
Par Ludzas novada bērnu nama – patversmes direktora amatalgas noteikšanu
Ziņo: S.Jakovļevs; A.Gendele, E.Obrumāne, J.Kušča
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, atklāti
balsojot: PAR – 1 (Lolita Greitāne); PRET – nav; ATTURAS – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); neapstiprina augstāk minēto lēmumprojektu.
Sēdes vadītāja A.Gendele paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
53.§
Par Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatalgas noteikšanu
Ziņo: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
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samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja mēneša
amatalgu EUR 946,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
54.§
Par Ludzas novada sociālā aprūpes centra „Ludza” direktora amatalgas noteikšanu
Ziņo: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada sociālā aprūpes centra „Ludza” direktora
mēneša amatalgu EUR 1010,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

Sēdi slēdz plkst. 14.55.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2015.gada 29.decembrī.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2015.gada 29.decembrī.

I.Vonda

