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

LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2017.gada 27.aprīlī

Protokols Nr. 6

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Juris Atstupens (sēdē piedalās no plkst. 14.10), Voldemārs
Dibaņins, Olita Baklāne, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena (sēdē piedalās no plkst. 14.03),
Regīna Vorobjova
Sēdē nepiedalās:

Andrejs Andrejevs – darba pienākumi; Eleonora Obrumāne – aizņemta

pamatdarbā
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; Kristīne
Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību vadītāja; Sergejs
Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors; Iveta Gajevska, Ludzas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes darba kārtība
apstiprināta, darba kārtībā 35 jautājumi.
Sēdes vadītāja A.Gendele piedāvā iekļaut sēdes darba kārtībā 3 papildjautājumus:
1. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
2. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Novopolockas pilsētas izpildkomiteju.
3. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.

2
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes papildus darba
kārtība apstiprināta.
Darba kārtība:
1. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
2. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
3. Par adreses maiņu zemes vienībai un būvēm.
4. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
5. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu.
6. Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās
zemes platības noteikšanu.
7. Par adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai.
8. Par zemes nomas, apbūves tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
9. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
10. Par zemes platības precizēšanu.
11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580020877 sadalīšanu divos zemes
gabalos un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
12. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa
zvejai 2017.gadam iedalīšanu.
13. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ēdināšanā.
14. Par debitoru parādu dzēšanu.
15. Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā.
16. Par sakaru torņa 1.maija ielā 16A, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu.
17. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
18. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Latgales
ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā.
19. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Liepājas ielā 21,
Ludzā, Ludzas novadā.
20. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Liepājas ielā 19G,
Ludzā, Ludzas novadā.
21. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai “Rendoles”, Briģi,
Briģu pagastā, Ludzas novadā.
22. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai
“Mūsu māja 149”.
23. Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības maksas
apmaksu.
24. Par grozījumiem 2017.gada 26.janvāra Ludzas novada domes sēdes lēmumā “Par
piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 7.2. pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
atklātā projektu iesniegumu konkursā” (protokols Nr.2, 46.§).
25. Par ilgtermiņa aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības investīciju projekta „Ludzas
vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” īstenošanai.
26. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.3 „Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2017.gadam”” apstiprināšanu.
27. Par Ludzas novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
28. Par Ludzas novada pašvaldības iestāšanos sporta biedrībās.
29. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) “Piekūns”, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads, ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0641 0,4 ha platībā, nodošanu atsavināšanai.
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30. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,25 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68780060092, “Mauriņi”, Kušneri, Nirzas pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai.
31. Par kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ 711, valsts reģistrācijas
Nr.GM9907 izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu.
32. Par kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ 0815, valsts reģistrācijas
Nr.JE7151 izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu.
33. Par A.Gendeles komandējumu uz Baltkrievijas Republiku.
34. Par Ludzas novada bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksa saskaņošanu.
35. Pārskats par Ludzas novada bāriņtiesas darbību 2016.gadā.
36. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
37. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Novopolockas pilsētas izpildkomiteju.
38. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
Plkst. 14.03 ierodas domes deputāte Svetlana Rjutkinena.
1.§
Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot I. S., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), pilnvarotās personas
sabiedrības ar ierobežotu atbildību juridiskā firma “INTERLEX”, reģistrācijas numurs
41503011172, juridiskā adrese Ģimnāzijas iela 22, Daugavpils, LV-5401, 2017.gada 28.marta
iesniegumu Nr.2017/03-09, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 30.martā ar
Nr.3.1.1.11.2/431, tika konstatēts, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību juridiskā firma
“INTERLEX” lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68920050210 no I. S.piederošā
nekustamā īpašuma “Nākotne” ar kadastra numuru 68920050200, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
“Tagadne”.
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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka I. S., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma “Nākotne” ar kadastra
numuru 68920050200, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 2,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68920050210.
2. Atdalītajai zemes vienībai 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68920050210,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Tagadne”.
2.
Izskatot N. G., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017.gada 5.aprīļa
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 5.aprīlī ar Nr.3.1.1.11.2/505, tika
konstatēts, ka N. G. lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68860050228 no sev
piederošā nekustamā īpašuma “Šķirpāni” ar kadastra numuru 68860020010, Pildas pagasts,
Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
“Baltegles”.
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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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka N. G., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma “Šķirpāni” ar kadastra
numuru 68860020010, Pildas pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 3,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68860050228.
2. Atdalītajai zemes vienībai 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860050228 , Pildas
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Baltegles”.
2.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot S. K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017.gada 20.marta
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 20.martā ar Nr.3.1.1.11.2/365,
par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Baltais
stārķis”, Briģu pagasts, Ludzas novads īpašniece Santa Kuzmika lūdz mainīt nekustamajam
īpašumam ar kadastra numuru 6846 007 0481 nosaukumu no „Baltais stārķis” uz „Vītoli”.
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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 007 0481 Briģu pagasts,
Ludzas novads, kurš sastāv no zemes vienības 0,76 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007
0481 un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6846 007 0481 001, 6846 007 0481 002, nosaukumu
no „Baltais stārķis” uz „Vītoli”.
3.§
Par adreses maiņu zemes vienībai un būvēm
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot S. K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017.gada 20.marta
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 20.martā ar Nr.3.1.1.11.2/365,
par adreses maiņu, tika konstatēts, ka Santa Kuzmika lūdz mainīt sev piederošai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0481 un ar to funkcionāli saistītām būvēm adresi no „Baltais
stārķis”, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov. uz „Vītoli”, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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Mainīt zemes vienībai 0,76 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0481 un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 6846 007 0481 001, 6846 007 0481 002 adresi no „Baltais stārķis”,
Brigi, Briģu pag., Ludzas nov. (kods 105844461) uz „Vītoli”, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov..

4.§
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot O. S., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 05.04.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 05.04.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/504, par zemes
nomas līguma Nr. Z-90/2015 termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka 2015.gada 24.aprīlī par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0519 noslēgts zemes nomas līgums Nr. Z90/2015 starp Ludzas novada pašvaldību un O. S..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 30.aprīlim.
Zemes vienība 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0519 Nekustāmā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta ar statusu – zeme zemes reformas pabeigšanai
(īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantota zemes vienība).
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.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
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 teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2015.gada 24.aprīļa zemes nomas līguma Nr.Z-90/2015 termiņu uz diviem
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot A. P., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 11.04.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 11.04.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/582, par zemes
nomas līguma Nr. Z-93/2015 termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka 2015.gada 24.aprīlī par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0478 noslēgts zemes nomas līgums Nr. Z93/2015 starp Ludzas novada pašvaldību un A. P..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 30.aprīlim.
Zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0478 Nekustāmā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta ar statusu – zeme zemes reformas pabeigšanai
(īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantota zemes vienība).
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.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
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 teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2015.gada 24.aprīļa zemes nomas līguma Nr.Z-93/2015 termiņu uz diviem
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

3.
Izskatot L. A., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 11.04.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 11.04.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/586, par zemes
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nomas līguma Nr. Z-94/2015 termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka 2015.gada 24.aprīlī par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0323 noslēgts zemes nomas līgums Nr. Z94/2015 starp Ludzas novada pašvaldību un L. A..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 30.aprīlim.
Zemes vienība 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0323 Nekustāmā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta ar statusu – zeme zemes reformas pabeigšanai
(īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantota zemes vienība).
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.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
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 teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2015.gada 24.aprīļa zemes nomas līguma Nr.Z-94/2015 termiņu uz diviem
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot L. A., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 11.04.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 11.04.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/586, par zemes
nomas līguma Nr. Z-95/2015 termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka 2015.gada 24.aprīlī par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0134 noslēgts zemes nomas līgums Nr. Z95/2015 starp Ludzas novada pašvaldību un L.A..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 30.aprīlim.
Zemes vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0134, Rundēnu pagasts,
Ludzas novads ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
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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.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
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 teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2015.gada 24.aprīļa zemes nomas līguma Nr.Z-95/2015 termiņu uz diviem
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot A. K., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 23.03.2017. iesniegumu, reģ.
23.03.2017. ar Nr.31.1.1.11.2/387, par zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 0,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020545 Isnaudas pag., Ludzas nov. uz pieciem gadiem,
tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Isnaudas pagasta padomes 2007.gada 27.marta sēdes lēmuma
(protokols Nr.3, 2.§) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” astoto punktu tika izbeigtas zemes
lietošanas tiesības A. K., personas kods XXX, uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020545 Isnaudas pagastā.
Ludzas rajona Isnaudas pagasta padome 2007.gada 17.aprīlī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.2 ar A. K., personas kods XXX, par zemes vienību 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020545 Isnaudas pagastā līdz 2017.gada 16.aprīlim.
Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt
pēc nomnieka pieprasījuma.
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.
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Ar Ludzas novada domes 2011.gada 27.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.1, 15.§)
„Par zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai Isnaudas pagastā” tika atzīts, ka zemes
vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020545 Isnaudas pag., Ludzas nov. ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punkts nosaka, ka nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma
0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Isnaudas pagasta padomes 2007.gada 17.aprīļa lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.2 ar A. K., personas kods XXX, par neapbūvētu zemes vienību
0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020545 Isnaudas pagasts, Ludzas novads bez
apbūves tiesībām uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par lauku
apvidus zemes nomas tipveida līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
Izskatot D. D., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 11.04.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 13.04.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/608, par zemes
nomas līguma Nr. Z-92/2015 termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka 2015.gada 24.aprīlī par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6878 007 0081 noslēgts zemes nomas līgums Nr. Z92/2015 starp Ludzas novada pašvaldību un D. D..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 30.aprīlim.
Zemes vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 007 0081, Nirzas pagasts,
Ludzas novads ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
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
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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.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
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 teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2015.gada 24.aprīļa zemes nomas līguma Nr.Z-92/2015 termiņu uz diviem
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot I.I., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 29.03.2017. iesniegumu,
kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 29.03.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/422 par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6860 001 0517 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras
pagasta padomes sēdes 2009.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 8.§, 8.40.p.) tika izbeigtas
lietošanas tiesības T.Z. uz zemes vienību 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0517,
Istras pagasts, Ludzas novads.
2009.gada 20.februārī par zemes vienību 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001
0517 noslēgts zemes nomas līgums Nr.16/2009 starp Istras pagasta padomi un T. Z..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 131.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0517, Istras
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
T. Z. 27.01.2016. mirusi.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0517, Istras 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” 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.
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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 un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Istras pagasta padomes 2009.gada 20.februāra zemes nomas līgumu Nr.16/2009.
2. Piešķirt I. I., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,04 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 001 0517, Istras pagasts, Ludzas novads ar 2017.gada 1.maiju bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar I. I., personas kods XXX, par zemes vienību 0,04 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0517, Istras pagasts, Ludzas novads.
4. Noteikt nomas maksu 2,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot I. O., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 04.04.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 04.04.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/473, par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0163 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka zemes
vienība 1115 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0163 Zvirgzdenes iela 12, Ludza,
Ludzas nov. nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta ar statusu – zeme
zemes reformas pabeigšanai (īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantota zemes vienība).
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 „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
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zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt I. O., personas kods XXX, nomā zemes vienību 1115 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6801 001 0163 Zvirgzdenes iela 12, Ludza, Ludzas nov. ar 2017.gada 1.maiju bez
apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar I. O., personas kods XXX, par zemes vienību 1115
kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0163 Zvirgzdenes iela 12, Ludza, Ludzas nov..
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 sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot I. K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 10.04.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 10.04.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/562 par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0087 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka ar Ludzas
rajona Istras pagasta padomes sēdes 2007.gada 29.jūnija lēmumu (protokols Nr.6, 1.§, 1.48.p.)
tika izbeigtas lietošanas tiesības M. Č. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0087,
Istras pagasts, Ludzas novads.
2007.gada 5.septembrī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0087 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.19 starp Istras pagasta padomi un M. Č..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 80.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0087, Istras pagasts, Ludzas
novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2014.gada 18.marta vienošanās tika izbeigts pirms termiņa notecējuma (ar 2014.gada
31.martu) 2007.gada 5.septembra zemes nomas līgums Nr.19.
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
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 un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt I. K., personas kods XXX, nomā zemes vienību 3,3432 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 002 0087, Istras pagasts, Ludzas novads ar 2017.gada 1.maiju bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar I. K., personas kods XXX, par zemes vienību 3,3432 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0087, Istras 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 sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.§
Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes
platības noteikšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ELMARKETS”, reģistrācijas numurs
42403013566, juridiskā adrese Stacijas iela 30, Ludza, Ludzas nov., LV-5701, 2017.gada 4.aprīļa
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 5.aprīlī ar Nr.3.1.1.8.1/442, tika
konstatēts, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ELMARKETS” lūdz noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi un tam piekrītošās zemes platību plānotai (projektētai) zemes vienības
daļai, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0116 Raiņa iela 19,
Ludza, Ludzas nov..
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9.panta pirmās
daļas 1.punkts nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un
zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim
piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai
nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un
zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu un 16.punktu visām Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām un zemes vienības daļām nosaka lietošanas
mērķi. Lietošanas mērķi reģistrē kadastra informācijas sistēmā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2. apakšpunktu,
lai zemes vienības daļu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā, nepieciešams valsts institūcijas
vai vietējās pašvaldības lēmums par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 3.punktu un 16.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
23.1.2. apakšpunktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” 4.pantu,
5.pantu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu, 70.pantu un 79.pantu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 47.pantu un Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
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Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0116 Raiņa iela 19, Ludza,
Ludzas nov. izveidojamai zemes vienības daļai 0,0032 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6801
004 0116 8001 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0801 (komercdarbības objektu
apbūve), saskaņā ar izgatavotiem zemes vienības daļas robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu
projektiem.
7.§
Par adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai
Ziņo: A.Meikšāns
Valsts zemes dienestam ievadot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040661
Latgales ielā 89, Ludza, Ludzas nov. zemes robežu plānu Ludzas novada Ludzas pilsētas kadastra
kartē, izveidojās jauna zemes vienība ar platību 85 kv.m (kadastra apzīmējums 68010040534),
kurai ir nepieciešams pieņemt lēmumu par adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
piešķiršanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
Nr.698 “Adresācijas noteikumi” trešās daļas 11.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 16.1.punktu
un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes vienībai 85 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010040534, adresi
Latgales iela 89A, Ludza, Ludzas nov..
2. Piešķirt zemes vienībai 85 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010040534
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve.
8.§
Par zemes nomas, apbūves tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot I. Ū., personas kods XXX, deklarētā dzīves vietas adrese (adrese), 22.03.2017.
iesniegumu, reģ. 22.03.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/383, par zemes vienības 600 kv.m platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010010325 Ķiršu ielā 15, Ludza, Ludzas nov. piešķiršanu nomā, saskaņā
ar Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 11.03.2017. mantojuma apliecību (par tiesībām uz
mantojumu pēc likuma) Nr.507, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
saskaņā ar Ludzas novada domes 2009.gada 5.novembra sēdes lēmuma (protokols Nr.14,
1.§) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības
noteikšanu” 9.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības V. D. uz zemes vienību 600 kv.m platībā
ar kadastra apzīmējumu 68010010325 Ķiršu ielā 15, Ludza, Ludzas nov..
Latvijas Republikas likuma „Par Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestā daļa nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru
izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
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Ludzas pilsētas pašvaldība 2009.gada 6.novembrī noslēdza zemesgabala nomas līgumu
Nr.37 ar V. D. par zemes vienību 600 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010325 Ķiršu
ielā 15, Ludza, Ludzas nov..
Ar Ludzas novada domes 2009.gada 5.novembra sēdes lēmuma (protokols Nr.14, 1.§)
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības
noteikšanu” 9.punktu otro apakšpunktu tika atzīts, ka zemes vienība 600 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010325 Ķiršu ielā 15, Ludza, Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
V. D. miris 2015.gada 12.oktobrī. V. D. pirmās šķiras mantiniece (viņa mazmeita) I. Ū. ir
faktiskā lietotāja uz apbūvētu zemes vienību 600 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
68010010325 Ķiršu ielā 15, Ludza, Ludzas nov., saskaņā ar Latgales apgabaltiesas Zvērinātā
notāra 11.03.2017. mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) Nr.507 par
mantojuma pieņemšanu.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” trešās nodaļas 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.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” otrās nodaļas 7.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu
gadā:
7.1. līdz 2009.gada 31.decembrim – 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām;
7.2. no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
7.1 Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
7.2 Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja
saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
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, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 2. nodaļas 7.punktu, 71.punktu un 72.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Ludzas novada pašvaldības 2009.gada 6.novembrī noslēdza zemesgabala nomas
līgumu Nr.37 ar V. D. par zemes vienību 600 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010325
Ķiršu ielā 15, Ludza, Ludzas nov. ar 2015.gada 12.oktobri.
2. Piešķirt I. Ū., personas kods XXX, nomā zemes vienību 600 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010325 Ķiršu ielā 15, Ludza, Ludzas nov. no 2017.gada 1.maija ar apbūves
tiesībām uz desmit gadiem.
3. Noslēgt līgumu par zemes nomu un par apbūves tiesību piešķiršanu ar I. Ū., personas
kods XXX, termiņā no 2017.gada 1.maija līdz 2027.gada 30.aprīlim.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Ja aprēķinot
nomas maksu tās vērtība ir mazāk par EUR 28,00, nomas maksa ir noteikta 28 euro gadā.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
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6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lemuri”, reģistrācijas numurs
42403029745, juridiskā adrese „Upenieki”, Isnauda, Isnaudas pag., Ludzas nov., 27.03.2017.
iesniegumu, reģ. 27.03.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/402, par zemes vienības 6,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020395 Isnaudas pag., Ludzas nov. piešķiršanu nomā, Ludzas novada dome
konstatēja, ka:
1) ar Ludzas rajona Isnaudas pagasta padomes 2007.gada 27.marta sēdes lēmuma
(protokols Nr.3, 2.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības J. B. uz zemes vienību 6,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580020395 Isnaudas pagastā.
2) Ludzas rajona Isnaudas pagasta pašvaldība 2007.gada 10.aprīlī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.1 ar J. B. uz zemes vienību 6,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580020395 Isnaudas pagastā.
Latvijas Republikas likuma „Par 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 2011.gada 28.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.7, 20.§)
1.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 6,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020395
Isnaudas pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
J. B. 2017.gada 24.martā, reģ. ar Nr.3.1.1.11.2/396 iesniedza 2017.gada 24.marta
iesniegumu par atteikšanos no nomas tiesībām uz zemes vienību 6,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020395 Isnaudas pag., Ludzas nov. un 2017.gada 27.martā tika noslēgts
vienošanās par lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.1 izbeigšanu.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” otrās daļas 5.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez
apbūves tiesībām, kura platība pārsniedz 2,0 ha, nomas maksas apmērs gadā ir 3% no zemes
kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 otrās daļas
5.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
20.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lemuri”, reģistrācijas numurs
42403029745, nomā zemes vienību 6,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020395
Isnaudas pag., Ludzas nov. ar 2017.gada 1.maiju bez apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lemuri”,
reģistrācijas numurs 42403029745, termiņā no 2017.gada 1.maija līdz 2022.gada 30.aprīlim.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 3,0 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
plus PVN – bet ne mazāk par EUR 21,00 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 R. G., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 20.04.2017. iesniegumu,
reģ. 20.04.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/627, par zemes nomas līguma noslēgšanu par zemes vienību
2,0243 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010240 „Pasakas”, Ņukšu pag., Ludzas nov.,
Ludzas novada dome konstatēja, ka:
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ar Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra sēdes lēmuma (protokols
Nr.1, 3.§) 26.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības T. S. uz zemes vienību 2,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800010240 Ņukšu pagastā.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldība 2009.gada 2.martā noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.12 ar T. S. uz zemes vienību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800010240 Ņukšu pagastā.
T. S. iesniedza 2010.gada 29.novembrī iesniegumu par atteikšanos no nomas tiesībām uz
zemes vienību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010240 „Pasakas”, Ņukšu 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 2011.gada 24.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2, 8.§)
66.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010240
„Pasakas”, Ņukšu pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 4.§)
14.punktu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68800010240 „Pasakas”, Ņukšu pag., Ludzas
nov. tika precizēta platībā no 2,5 ha uz 2,0243 ha.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” otrās daļas 5.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez
apbūves tiesībām, kura platība pārsniedz 2,0 ha, nomas maksas apmērs gadā ir 3% no zemes
kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 otrās daļas
3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt R. G., personas kods XXX, nomā zemes vienību 2,0243 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800010240 „Pasakas”, Ņukšu pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām no
2017.gada 1.maija uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar R. G., personas kods XXX, termiņā no 2017.gada
1.maija līdz 2022.gada 30.aprīlim.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 3,0 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
plus PVN – bet ne mazāk par EUR 21,00 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.
9.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns; A.Gendele
Uzklausot sniegto ziņojumu par grozījumiem lēmuma projektā (papildināts ar 2.punktu),
sēdes vadītāja A.Gendele aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
1.
Izskatot T. T., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), pilnvarotās personas I.
M., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), LV-5701, 2017.gada 13.aprīļa
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 13.aprīlī ar Nr.3.1.1.11.2/612,
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par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu, tika konstatēts, ka I. M. lūdz piešķirt
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 002 0066 nosaukumu „Medze”.
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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 002 0066 Briģu pagasts, Ludzas
novads, kurš sastāv no zemes vienības 2,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0066,
nosaukumu „Medze”.
2.
Izskatot J. I., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese) pilnvarotās personas I.
K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017.gada 20.aprīļa iesniegumu, kas
reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017. gada 20.aprīlī ar Nr.3.1.1.11.2/631, par nekustamā
īpašuma nosaukuma piešķiršanu, tika konstatēts, ka I. K. lūdz piešķirt nekustamajam īpašumam
ar kadastra numuru 6878 007 0100 nosaukumu „Kolnumojas”.
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”, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6878 007 0100 Nirzas pagasts,
Ludzas novads, nosaukumu „Kolnumojas”.
10.§
Par zemes platības precizēšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu mērnieks”, reģistrācijas numurs
42403037206, sertificēta mērnieka Valda Krokša (sertifikāta Nr.AB000000011) izgatavoto
Ludzas novadā, Cirmas pagastā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektus zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 007 0088, tika konstatēts, ka kadastrālajā uzmērīšanā
noteiktā zemes platība - 4,35 ha pārsniedz pieļaujamo platības nesaisti ar nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā teksta datos reģistrēto zemes platību – 5,2 ha.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devītā daļa nosaka, ka ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū
atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām
robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta devīto daļu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2011.gada 27.decembra
noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
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Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Precizēt H. K., personas kods XXX, tiesiskā valdījumā esošai mantojamai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 6850 007 0088, Cirmas pagasts, Ludzas novads platību - 4,35 ha,
saskaņā ar izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektiem mērogā
1:5000.
11.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580020877 sadalīšanu divos zemes gabalos
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot VAS „LATVIJAS VALSTS CEĻI”, juridiskā adrese Gogoļa ielā 3, Rīga,
10.04.2017. iesniegumu, reģ. 12.04.2017. ar Nr.3.1.1.7.1/417, par zemes vienības 0,0074 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020877 Isnaudas pag., Ludzas nov., kura ieskaitīta rezerves
zemes fondā, sadalīšanu divos zemes gabalos ar platībām 0,0032 ha un 0,0042 ha (pielikums
Nr.1) sakarā ar to, ka zemes vienības daļa 0,0032 ha platībā atrodas valsts galvenā autoceļa A12
„Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova)” posmā un nekustamā lietošanas mērķu
noteikšanu, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
VZD Latgales reģionālā nodaļa 2010.gada 7.janvārī ar „Aktu par zemes vienības atzīšanu
par starpgabalu un iekļaušanu rezerves zemes fondā” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68580020877 Isnaudas pag., Ludzas nov. ieskaitīja rezerves zemes fondā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Zemes ierīcības likums” pārejas noteikumu
1.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 17.4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Zemes
ierīcības likums” pārejas noteikumu pirmo punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68580020877 Isnaudas pag., Ludzas nov. divās zemes vienībās ar platībām 0,0032 ha un 0,0042
ha saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,0032 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā.
3. Paliekošai zemes vienībai 0,0042 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020877
Isnaudas pag., Ludzas nov. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

12.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
2017.gadam iedalīšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ē. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2017.gada
14.marta iesniegumu (reģistrēts 14.03.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/342) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Nirzas ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Nirzas ezers ir publiskais ezers.
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11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
Ē.K. savā 14.03.2017. iesniegumā lūdza, lai tiktu piešķirtas zvejas tiesības Nirzas ezerā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij
piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot
(iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību,
kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību, un
7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai
individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar
komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš
noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir
tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā
dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā
teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma 1.pielikumā, šai
zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu,
iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam pievieno
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam. Protokolā norāda ar
zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto zvejas limitu – zvejas rīku
skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā samaksas kārtību kārtējā nomas
gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2. un 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
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11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.1.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā Ē.K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā 2017.gadam.
2. Iedalīt Ē. K., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā zvejas limitu 2017.gadam – 1
zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar Ē.K., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 9.96 (deviņi euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
13.§
Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ēdināšanā
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta g)apakšpunktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada
20.aprīļa kopīgās sēdes atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt izmaksu normas pakalpojumam ēdināšanā treniņnometņu dalībniekiem vasaras
periodā Ludzas 2.vidusskolā:
1.1. par vienu brokastu porciju EUR 2,00;
1.2. par vienu pusdienu porciju EUR 3,00;
1.3. par vienu vakariņu porciju EUR 2,00.
14.§
Par debitoru parādu dzēšanu
Ziņo: A.Gendele
Izvērtējot iesniegto informāciju par parādiem dzīvoklī “Lapegles” - 9, c.Rundēni,
Rundēnu pagastā, Ludzas novadā tika konstatēts, ka no 2004.gada 12.jūlija dzīvoklī “Lapegles”9, Rundēni, Rundēnu pagasta, Ludzas novadā dzīvoja M. T., personas kods XXX.
XXX.gadā M. T. miris sociālajā dzīvojamajā mājā „Raipole”, Nirzas pagastā, Ludzas
novadā.
Parāds par komunāliem pakalpojumiem dzīvoklī “Lapegles” - 9, Rundēni, Rundēnu
pagastā, Ludzas novadā uz 2015.gada 7.martu sastādīja EUR 116.75 apmērā un netika
apmaksāts.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti 100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā
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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 sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst no pašvaldības bilances M. T., personas kods XXX debitora parādu EUR 116,75
apmērā, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem EUR 116,75
par komunāliem pakalpojumiem dzīvoklī “Lapegles”-9, Rundēni, Rundēnu pagastā, Ludzas
novadā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15.§
Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā
Ziņo: A.Gendele
Ir saņemts Ņ. R., p.k. XXX, dzīv. (adrese), 2017.gada 3.aprīļa iesniegums (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 05.04.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/516), kurā Ņ.R. izsaka vēlēšanos Ludzas
novada pašvaldībai dāvināt nekustamo īpašumu “Lapegles”-9, Rundēni, Rundēnu pagastā,
Ludzas novadā. Nekustamais īpašums “Lapegles” -9, Rundēnu pagastā, Ludzas novadā, kadastra
Nr. 68929000066, sastāv no dzīvokļa Nr.9 ar kopējo platību 51,3 kv.m, 483/9192 domājamām
daļām no būves (kadastra apzīmējums 68920050406001) un 483/9192 domājamām daļām no
zemes (kadastra apzīmējums 68920050406).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt dāvinājumā Ludzas novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu
“Lapegles” -9, Rundēni, Rundēnu pagastā, Ludzas novadā (kadastra Nr.68929000066).
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma
dāvinājuma līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
16.§
Par sakaru torņa 1.maija ielā 16A, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 13.februārī Valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” no Ludzas
novada pašvaldības tika nosūtīta vēstule Nr. 3.1.1.7.2/151 “Par sakaru torni 1.Maija ielā 16A,
Ludzā”, kurā Ludzas novada pašvaldība ierosināja sakara torņa 1.maija ielā 16A, Ludzā,
nodošanu bez atlīdzības Ludzas novada pašvaldībai.
2017.gada 28.martā Ludzas novada pašvaldība no Nodrošinājuma valsts aģentūras
saņēma 24.03.2017.vēstuli Nr.17-8/2902 “Par sakara torni 1.maija ielā 16A, Ludzā” (pašvaldība
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reģistrēta ar Nr. 3.1.1.7.1/343) ar lūgumu pašvaldībai nosūtīt domes lēmumu, aprakstot sakaru
torņa pārņemšanas nepieciešamību.
Saskaņā ar 1998.gada 29.oktobra Kultūras ministrijas rīkojumu valsts kultūras pieminekļu
sarakstā ir iekļauts valsts nozīmes piemineklis “Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no
pašvaldības autonomajās funkcijām ir 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).
Valsts kultūras pieminekļa “Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā (1.Maija ielā
16A, Ludzā) atrodas Nodrošinājumu valsts Aģentūras pārvaldīšanā esošs sakaru tornis.
Lai nodrošinātu valsts kultūras pieminekļa “Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs”
saglabāšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, un ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Pārņemt nekustamo īpašumu - sakaru torni 1.maija ielā 16A, Ludzā, Ludzas novadā,
Ludzas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
2. Apstiprināt komisiju par nekustamā īpašuma pārņemšanu 5 cilvēku sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs:
S.Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors,
komisijas locekļi:
K.Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja,
D.Koževnikova, būvvaldes vadītāja – arhitekte,
A.Enikovs, vecākais grāmatvedis,
A.Poikāne, nekustamā īpašuma ekonomiste.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc novada domes sēdes protokola
parakstīšanas domes lēmumu nosūtīt Nodrošinājuma valsts aģentūrai.
17.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: A.Gendele
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas krievu biedrības “Nasliedije” iesniegumu,
kas pašvaldībā saņemts 12.04.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/597, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma un koncerta “Draugs to nevar aizmirst...” organizēšanai
EUR 150.00 apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 9.maijā Tirgus ielā 25 un koncerts notiks
Ludzas Tautas namā.
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 iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
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komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2017.gada 20.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību
amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Jevgenija Kušča, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00
apmērā pasākuma un koncerta “Draugs to nevar aizmirst...” organizēšanai.
2. Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” 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.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas krievu biedrības “Nasliedije” iesniegumu,
kas pašvaldībā saņemts 12.04.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/596, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu koncerta “Manu atmiņu dziesmas” organizēšanai EUR 150.00
apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 25.maijā Ludzas Tautas namā.
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 iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2017.gada 20.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību
amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Jevgenija Kušča, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00
apmērā koncerta “Manu atmiņu dziesmas” organizēšanai.
2. Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” 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.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas evaņģēliski luteriskās draudzes
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 19.04.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/625 ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Ludzas evaņģēliski luteriskās baznīcas iekšējo
logu vērtņu atjaunošana” EUR 1 340.00 apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2 680.00
(10 iekšējās logu vērtnes).
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
Sabiedriskās organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas Ludzas novada teritorijā un
plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un infrastruktūru,
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pilnveido Sabiedrisko organizāciju materiāltehnisko bāzi, infrastruktūru vai tiek sakārtotas
publiski pieejamas vietas brīvā laika pavadīšanai.
Nolikuma 13.1punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
Sabiedriskās organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas novada teritorijā un plānotie
rezultāti ir vērsti uz avārijas situācijas novēršanu infrastruktūras labiekārtošanas jomā. Šādiem
projektiem maksimālā piešķiramā summa ir līdz EUR 7120.00 vienam projektam, bet ne vairāk
kā 50 % no projekta attiecināmajām izmaksām.
Ir saņemts eksperta 2017.gada atzinums par būves pārbaudi, kurā norādīts, ka Ludzas
evaņģēliski luteriskās baznīcas iekšējie logi ir demontēti neapmierinošā stāvokļa dēļ un, lai
nepieļautu tālāku iekšējās apdares bojāšanos (ziemā caursalstot logiem bojājas iekšējā apdare), ir
nepieciešama iekšējo loga vērtņu atjaunošana.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2017.gada 20.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību
amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Jevgenija Kušča, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas evaņģēliski luteriskai draudzei pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 1 340.00 apmērā projekta „Ludzas evaņģēliski luteriskās baznīcas iekšējo logu vērtņu
atjaunošana” īstenošanai.
2. Ludzas evaņģēliski luteriskai draudzei divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas
iesniegt Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar
piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgu, maksājumu apliecinošu, dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar Ludzas evaņģēliski luterisko
draudzi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
18.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Latgales ielā 30,
Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība saņēma 2016.gada 6.jūnija dzīvojamās mājas Latgales ielā 30,
Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. 07.06.2016. ar
Nr.3.1.1.8.1/560) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, Latgales ielā 30,
auto transporta stāvvietas ierīkošanai un piebraucamā ceļa renovācijai.
2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts mājas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma renovācijai vai
atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00, bet 16.2.punkts
nosaka, ka līdzfinansējums automašīnu stāvlaukumu ierīkošanai vai renovācijai tiek piešķirts –
50% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai apsekoja dzīvojamo māju Latgales ielā 30, Ludzā
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un konstatēja, ka pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu
Nr.19 18.punktā noteiktie dokumenti.
2016.gada 17.jūnijā komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi auto transporta stāvvietas
ierīkošanai Latgales ielā 30, Ludzā par kopējo summu EUR 4314,90 ar PVN un saskaņā ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.2.punktu komisija
iesaka piešķirt līdzfinansējumu 50%, tas ir EUR 2157,45 apmērā un izskatot piebraucamā ceļa
ierīkošanas darbu tāmi Latgales ielā 30, Ludzā par kopējo summu EUR 22 329,45, saskaņā ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1.punktu piešķirt
līdzfinansējumu EUR 14 000,00 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 16.1 un 16.2.
punktiem, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Latgales ielā 30, Ludzā automašīnu stāvlaukuma ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 2157,45 (divi tūkstošiviens simts piecdesmit
septiņi euro un 45 centu) apmērā.
2. Piešķirt dzīvojamās mājas Latgales ielā 30, Ludzā piebraucamo ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % apmērā no darbu tāmes EUR 14000,00
(četrpadsmit tūkstoši euro 00 centi).
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

19.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Liepājas ielā 21,
Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 13.aprīlī Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Liepājas ielā 21,
Ludzā pārvaldnieka SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. ar Nr.3.1.1.8.1/468) ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, Liepājas ielā 21 gala
sienu siltināšanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai”” 15.punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
energoefektivitātes pasākumiem: 15.2.1.apakšpunkts nosaka, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība
ir līdz 3000 m² ne vairāk kā EUR 10000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, un konstatēja, ka
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pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam pievienoti
Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punktā
noteiktie dokumenti.
2017.gada 20.aprīlī pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas sēdē, izskatot
darbu tāmi gala sienu siltināšanai dzīvojamai mājai Liepājas ielā 21, Ludzā, kas sastādīta par
kopējo summu EUR 12089,84 un saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes
saistošo noteikumu Nr. 19
15.punkta 15.2.1.apakšpunktu komisija iesaka piešķirt
līdzfinansējumu 50 % apmērā, tas ir līdz EUR 6044,92 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 15.punkta
15.2.1. apakšpunktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2017.gada 20.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 21, Ludzā gala sienu siltināšanai, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu 50% no darbu tāmes, tas ir EUR 6044,92 (seši tūkstoši
četrdesmit četri euro un 92 centi).
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

20.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Liepājas ielā 19G,
Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 13.aprīlī Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Liepājas ielā
19G, Ludzā pārvaldnieka SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. ar
Nr.3.1.1.8.1/469) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, Liepājas ielā 19G,
avārijas situācijas novēršanai jumta seguma daļas kapitālremontam.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 17.3.punktu, pašvaldība piešķir līdzfinansējumu mājas renovācijai,
ja mājas vai tās daļas tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu
cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai ja ir jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas
katastrofas sekas – 50% apmērā bet ne vairāk kā EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpmāk tekstā - komisija) pēc būvvaldes
sniegtās informācijas par jumta (dzīvojamās mājas Liepājas ielā 19G, Ludzā) tehnisko stāvokli
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un konstatēja, ka pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu
Nr.19 18.punktā noteiktie dokumenti.
Komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi jumta konstrukciju remonts un seguma nomaiņa
dzīvojamai mājai Liepājas ielā 19G, Ludzā, Ludzas novads, kas sastāda par kopējo summu
EUR 17011,74 apmērā, un pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo
noteikumu Nr. 19 17.3.punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu EUR 6000,00 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 17.3 punktu,
un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
20.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 19G, Ludzā, Ludzas novadā jumta kapitālajam
remonta pašvaldības līdzfinansējumu EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro un 00 centu) apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
21.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
“Rendoles”, Briģi, Briģu pagastā, Ludzas novadā
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 19.aprīlī Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas “Rendoles”,
Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads biedrības „Rendoles”, reģistrācijas numurs 40008205900,
juridiskā adrese – “Rendoles”, Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads, pieteikumu (pašvaldībā reģ.
ar Nr.3.1.1.7.1/488) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas “Rendoles”, Briģi,
Briģu pagasts, Ludzas novads energoefektivitātes pasākumu veikšanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo
māju
renovācijai””
15.2.punktu,
pašvaldība
piešķir
līdzfinansējumu
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kas minēti šo noteikumu 11.3.punktā un
15.2.1.apakšpunktā noteikts, ka daudzdzīvokļu mājas kopējā platība ir līdz 3000 m2 ne vairāk kā
EUR 10000.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpmāk tekstā - komisija) konstatēja, ka
pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam pievienoti
Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19 18.puntā noteiktie
dokumenti.
2017.gada 20.aprīlī komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi kāpņu telpu fasādes siltināšana,
logu un ārdurvju nomaiņa dzīvojamai mājai “Rendoles”, Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads,
kas ir par kopējo summu EUR 3545,30, un pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
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novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 15.2.1.punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu
– 50% apmērā, tas ir EUR 1772,65 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 15.2.1
punktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas “Rendoles”, Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads
energoefektivitātes pasākumu veikšanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 1772,65 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit divi euro un 65 centi) apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt biedrībai „Rendoles”, domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Plkst. 14.10 ierodas domes deputāts J.Atstupens.
22.§
Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku
biedrībai “Mūsu māja 149”
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 19.aprīlī Ludzas novada pašvaldība saņēma biedrības „Mūsu māja 149”
reģistrācijas Nr.40008263468, juridiskā adrese: Latgales iela 149-2, Ludza, Ludzas novads
iesniegumu (pašvaldībā reģ. Nr. 3.1.1.11.2/619) par dzīvojamās mājas Ludzā, Latgales ielā 149
pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 51.panta
piektās daļas 2.punktu, iesniegti biedrības “Mūsu māja 149” statūti un Latvijas republikas
uzņēmumu reģistra 10.04.2017. lēmums Nr.16-33/44330/1 “Par biedrības ierakstīšanu biedrību
un nodibinājumu reģistrā” reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā, un ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas,Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamo māju Latgales ielā 149, Ludzā, Ludzas novads pārvaldīšanas tiesības
dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Mūsu māja 149” reģistrācijas Nr.40008263468 ar „Aktu par
nekustamā īpašuma nodošanu un pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā” kā arī mājai piesaistīto zemes gabalu.
1.2. Apstiprināt komisiju par nekustamā īpašuma nodošanu īpašnieka pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā 3 cilvēku sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – S.Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locekļi - A.Enikovs, vecākais grāmatvede;

30
A.Poikāne, nekustamā īpašuma ekonomiste.
1.3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

23.§
Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un
ūdens patēriņa starpības, maksas apmaksu
Ziņo: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2017.gada 13.aprīļa sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/203 „Par brīvo dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas izdevumu, un apkures maksu apmaksu” (pašvaldībā saņemts 18.04.2017.
reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/474) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
2017.gada marta mēnesī aprēķināto summu EUR 266,38 apmērā t.sk. EUR 3,33 par
apgaismošanu, EUR 194,64 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksu un EUR 68,41
apkures 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 un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, 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 apgaismošanas, apsaimniekošanas un
apkures apmaksu par 2017.gada marta mēnesi EUR 266,38 (divi simti sešdesmit seši euro 38
centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas un apkures apmaksu par 2017.gada marta mēnesi EUR 266,38 (divi simti
sešdesmit seši euro 38 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.

24.§
Par grozījumiem 2017.gada 26.janvāra Ludzas novada domes sēdes lēmumā
“Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 7.2. pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
atklātā projektu iesniegumu konkursā” (protokols Nr.2, 46.§)
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
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Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Atbalstīt iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam pasākumā 7.2. "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" Ludzas novada
pašvaldības izstrādāto projektu „Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas
novadā I un II kārta”. Projekta kopējā summa – EUR 1 859 239.39, ELFLA finansējums
EUR 1 620 000.00.”
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
”2. Apstiprināt projekta līdzfinansējumu EUR 239 239.39. Līdzfinansējuma
nodrošināšanai projekta īstenošanai tiks ņemts aizņēmums no Valsts kases.”

25.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības investīciju projekta
„Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” īstenošanai
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut ņemt
Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības
investīciju projekta „Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” īstenošanai
EUR 1097449 apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 12 gadiem.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt 2019.gada martā un aizņēmumu atmaksāt līdz
2029.gada maijam, saskaņā ar 1.pielikumu.
26.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2017.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 teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
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Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.3 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2017.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus
Nr.3 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” triju dienu laikā rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

27.§
Par Ludzas novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības 2016.gada pārskatu:
1. Ludzas novada pašvaldības bilanci uz 2016.gada 31.decembri ar aktīviem
EUR 44 533 873, pašu kapitālu EUR 31 174 285 un saistībām EUR 13 359 588 saskaņā ar
1.pielikumu;
2. 2016.gada pamatbudžeta gada izpildes rezultātu EUR “-1 081 159” apmērā, 2016.gada
speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) gada izpildes rezultātu EUR “102 722” apmērā, 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu gada izpildes rezultātu EUR 10 398
apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.
28.§
Par Ludzas novada pašvaldības iestāšanos sporta biedrībās
Ziņo: A.Gendele
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu un Biedrību un nodibinājumu
likumu, lai veicinātu dažādu sporta veidu attīstību, un ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Iestāties šādās sporta biedrībās:
1.1. biedrībā “Latvijas Handbola Federācija” (reģ.nr. 40008022078);
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1.2. biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas savienība” (reģ.nr. 40008029019);
1.3. biedrībā “Latvijas Futbola federācija” (reģ.nr. 50008022101);
1.4. biedrībā “Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība” (reģ.nr.40008071995).
2. Pilnvarot Ludzas novada Sporta skolas direktori Elēnu Fjodorovu, p.k. XXX, nodrošināt
Ludzas novada pašvaldības pārstāvību šī lēmuma 1.punktā norādītājās biedrībās un iesniegt
dokumentus biedra reģistrācijai.
3. Iestāšanās naudu, biedru naudu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar iestāšanos attiecīgajās biedrībās, veikt
lēmuma 2.punktā minētajai personai atbilstoši pārstāvības pilnvarojumam.
5. Lēmuma izpildi kontroli veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
29.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) “Piekūns”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads, ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0641 0,4 ha platībā, 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.
2017.gada 21.februārī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts SIA “Lemuri” (reģistrācijas
Nr.42403029745 iesniegums (pašvaldībā reģ. ar Nr.3.1.1.11.2/237) ar lūgumu atļaut iegādāties
no pašvaldības zemes vienību 0,4 ha platībā Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
2017.gada 19.aprīlī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) “Piekūns”, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads, ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0641 0,4 ha platībā, nodošanu
atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo
daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2017.gada 20.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību (stargabalu) “Piekūns”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0641, 0,40 ha platībā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam A.Triznam sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0641
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.
30.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,25 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68780060092, “Mauriņi”, Kušneri, Nirzas pagasts, Ludzas novads
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nodošanu atsavināšanai
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 10.aprīlī Ludzas novada pašvaldība saņēma E. I. iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts ar Nr. 3.1.1.11.2/569) ar lūgumu pārdot apbūvētu zemes gabalu 0,25 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68780060092 “Mauriņi”, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas E. I. piederošā būve (ar kadastra apzīmējumu 68780060092001),
kas reģistrēts Nirzas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000491381.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunkts
nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks
vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.
2017.gada 19.aprīlī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,25 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68780060092, “Mauriņi”, Kušneri, Nirzas pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.
panta pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes gabalu 0,25 ha platība ar
kadastra apzīmējumu 68780060092, “Mauriņi”, Kušneri, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
31.§
Par kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ 711, valsts reģistrācijas Nr.GM9907
izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 23.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par kustamās mantas –
autobusa MERCEDES BENZ 711, valsts reģistrācijas Nr.GM9907 nodošanu atsavināšanai,
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 32.§).
2017.gada 19.aprīlī tika rīkota kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ 711,
valsts reģistrācijas Nr.GM9907, izsole, kurā piedalījās trīs pretendenti. Augstāko cenu piedāvāja
- juridiska persona Export24 OU reģistrācijas Nr.14198201 amatpersona S.Vorobjovs
(S.Vorobjov). Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR 900,00 (deviņi simti euro 00 centi) t.sk.
PVN un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā kustamo mantu - autobusu MERCEDES BENZ 711,
valsts reģistrācijas Nr.GM9907.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu
laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma 30.panta
pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu
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nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
Export24 OU reģistrācijas Nr.14198201 ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 900,00
(deviņi simti euro 00 centi) apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas novada
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2017.gada 19.aprīlī organizētās izsoles rezultātiem
un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
20.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas nobvada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ 711, valsts
reģistrācijas Nr.GM9907, 2017.gada 19.aprīļa izsoles rezultātus. Kustamā manta nosolīta par
EUR 900,00 (deviņi simti euro 00 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt Export24 OU reģistrācijas
Nr.14198201, adrese: Vabaduse 25 -1, Valga, Igaunijas Republika.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
32.§
Par kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ 0815, valsts reģistrācijas Nr.JE7151
izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 23.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par kustamās mantas –
autobusa MERCEDES BENZ 0815, valsts reģistrācijas Nr.JE7151 nodošanu atsavināšanai,
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 33.§).
2017.gada 19.aprīlī tika rīkota kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ 0815,
valsts reģistrācijas Nr.JE7151, izsole, kurā piedalījās trīs pretendenti. Augstāko cenu piedāvāja juridiska persona SIA “Skandibus” reģistrācijas Nr.40103229947 pilnvarotā persona E. Dzilna.
Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR 910,00 (deviņi simti desmit euro 00 centi) t.sk. PVN un
ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā kustamo mantu - autobusu MERCEDES BENZ 0815, valsts
reģistrācijas Nr.JE7151.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu
laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma 30.panta
pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu
nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
SIA “Skandibus” reģistrācijas Nr.40103229947 ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR
910,00 (deviņi simti desmit euro 00 centi) apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas novada
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2017.gada 19.aprīlī organizētās izsoles rezultātiem
un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
20.aprīļa sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
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Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ 0815, valsts
reģistrācijas Nr.JE7151, 2017.gada 19.aprīļa izsoles rezultātus. Kustamā manta nosolīta par
EUR 910,00 (deviņi simti desmit euro 00 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt SIA “Skandibus”
reģistrācijas Nr.40103229947, adrese: “Matīsa iela 76/78, Rīga.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

33.§
Par A.Gendeles komandējumu uz Baltkrievijas Republiku
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Baltkrievijas Republikas Novopolockas pilsētas izpildkomitejas
2017.gada 10.aprīļa vēstuli Nr.01-15/1113 (Ludzas novada pašvaldībā saņemta 10.04.2017.,
reģistrēta ar reģistrācijas numuru 3.1.1.8.1/454) ar uzaicinājumu piedalīties VI Starptautiskajā
ekonomiskajā forumā “Inovācijas. Investīcijas. Perspektīvas”, kas notiks 2017.gada 11.maijā
Baltkrievijas Republikas Vitebskas pilsētā, un pagarināt 2011.gada 15.oktobrī noslēgto
Sadraudzības un sadarbības līgumu starp Novopolockas pilsētu (Baltkrievijas Republika,
Vitebskas apgabals) un Ludzas novadu (Latvijas Republika), ievērojot Ministru kabineta
12.10.2010. noteikumus Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie
izdevumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ludzas novada domes
24.09.2015. noteikumu „Par Ludzas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem” 13.punkta 13.1.apakšpunktu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās
Alīna Gendele, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Norīkot Ludzas novada domes priekšsēdētāju Alīnu Gendeli komandējumā uz
Baltkrievijas Republikas Vitebskas pilsētu no 2017.gada 10.maija līdz 12.maijam.
2. Komandējuma izdevumi (ceļa (transporta) izdevumi, 30% no dienas naudas
(kompensācijas par papildu izdevumiem) normas) tiks segti no Ludzas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
34.§
Par Ludzas novada bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksa saskaņošanu
Ziņo: A.Gendele
Bāriņtiesu likuma 4.panta trešā daļa nosaka: “Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieks, bāriņtiesas loceklis un bāriņtiesas darbinieki, pildot amata pienākumus,
ievēro bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas. Bāriņtiesas darbinieku profesionālās
ētikas normas nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai attiecīgā bāriņtiesa, saskaņojot tās ar
pašvaldības domi”.
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 4.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes
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finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas 2017.gada 20.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Saskaņot Ludzas novada bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksu saskaņā ar pielikumu.

35.§
Pārskats par Ludzas novada bāriņtiesas darbību 2016.gadā
Ziņo: I.Gajevska
Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja I.Gajevska sniedz pārskatu par Ludzas novada
bāriņtiesas darbu 2016.gadā.
Saskaņā ar „Bāriņtiesu likuma” 5.panta ceturto daļu (bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā
sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskatu par savu darbību) Ludzas novada bāriņtiesa iesniedz
Jums īsu pārskatu par savu 2016.gada darbību.
2016.gadā Ludzas novada bāriņtiesā tika pieņemti 102 koleģiālie lēmumi (2015.gadā 108
lēmumi), 6 (2015.gadā – 8 lēmumi) – vienpersoniskie; 11 lēmumi adopcijas lietās (2015.gadā –
21 lēmumi).
2016.gadā viens bāriņtiesas lēmums ir apstrīdēts Administratīvajā tiesā, Administratīvā
tiesa nav atcēlusi Ludzas novada bāriņtiesas lēmumu.
2016.gadā 15 personām (8 mātēm un 7 tēviem) tika pārtrauktas 18 nepilngadīgo personu
aizgādības tiesības (9 meitenēm un 9 zēniem), par vienu tēvu ziņots tiesībaizsardzības iestādei –
policijai; 6 personām (4 mātēm un 2 tēvam) atjaunotas pārtrauktās 7 (4 meitenes un 3 zēna) bērnu
aizgādības tiesības.
Savukārt ar tiesas spriedumu 2016.gadā tika atņemtas aizgādības tiesībām 8 personām (6
mātēm un 2 tēviem) uz 9 bērniem (7 meitenēm un 2 zēniem).
2016.gadā 9 bērniem ir nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, t.i. 5 – nodibināta aizbildnība, 4
– ievietoti aprūpes un rehabilitācijas institūcijā.
2016.gada 31.decembrī ārpusģimenes aprūpē atradās 107 personas (3 – audžuģimenē, 89
– aizbildnībā, 15 – bērnu namos), ir 24 personas, kurām ir ierobežota rīcībspēja. Adoptējamo
bērnu skaits ir 89, taču 73 no tiem nepiekrīt adopcijai.
4 adopcijas lietas, kas uzsāktas 2015.gadā, veiksmīgi noslēgtas, pieņemot lēmumus pat
adopciju bērnu interesēs; 2 – šķiršanas adopcijas gadījumos. Ir bijušas divas ārzemju adopcijas.
Adopcijas lietu izpēte ir sarežģīta un laikietilpīga (ilgst no 6 mēneši līdz gadam).
8 lietas tika ierosinātas pēc tiesu pieprasījuma (saskarsmes, ikdienas aizgādības tiesību,
bērnu dzīvesvietas u.c.noteikšanā), visas lietas ir apjomīgas, ir nepieciešams veikt apjomīgu
informācijas ievākšanu, ir jāiegulda liels darbs lēmuma pieņemšanā lietā. Vairumā gadījumu šīs
lietas ir apvienotas ar kādu citu Latvijas bāriņtiesu un lietas ir skatāmas kādā citā Latvijas novada
tiesā, līdz ar to tas apgrūtina un sarežģī bāriņtiesas darbu, jo ir jāpiedalās tiesas sēdēs (pie tam
lieta tiesā uzreiz netiek izskatīta, uz tiesu ir jāierodas ar jauniem pierādījumiem vairākkārt). Ir
pieņemti 4 lēmumi, pārējās lietas turpinās 2017.gadā.
Pavisam Ludzas novada bāriņtiesas ikdienas apritē ir 583 lietas (aizbildnības, aprūpe,
aizgādnība, mantas, viesģimenes, audžuģimene, ievietošanas bērnu namos, nodošana aprūpē
Latvijā, pēc tiesu pieprasījuma, adopcijas, robežas šķērsošana, ģimenes valsts pabalsts u.c.).
Sistemātiski tiek strādāts ar arhīvā esošajām 501 lietām (izsniegtas izziņas, iegūta informācija,
kura izsniegta institūcijām (policijai, notāriem, fiziskajām personām u.c.) pēc to pieprasījuma).
2016.gadā bijušas 415 konsultācijas, tai skaitā 361 konsultācijas sniegtas bāriņtiesas
klientiem saistībā ar aizgādības tiesību atjaunošanu, viesģimenes statusa iegūšanu, aizbildnības
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dibināšanu nepilngadīgai personai, konfliktsituāciju risināšanu, nepilngadīgu personu adopciju.
54 konsultācijas sniegtas Ludzas pilsētas un novada iedzīvotājiem, kas nav tiešie bāriņtiesas
klienti, bet bija griezušies pēc palīdzības bāriņtiesā saistībā ar dažādiem problēmjautājumiem –
konflikti ģimenē, bērna sekmes skolā, savstarpējo attiecību risināšana skolā, konflikti laulāto
starpā, emocionālā stāvokļa stabilizēšana un nostiprināšana.
Regulāri psiholoģe iesaistās ģimeņu izpētē uz vietas.
2016.gadā tika veiktas 280 (2015.gadā – 241) notariālās darbības, kopsummā par
EUR 2810.32 (2015.gadā bija iekasēti EUR 3117.18).
Nr.
p.k

Darījums

1.

Akti
par
testamentu
pieņemšanu
glabāšanā
Apliecinātās
pilnvaras

2.
3.

4.

5.

Apliecinātie
iesniegumi
Apliecinātie līgumi
un
citu
darījumu
dokumenti

Brigu
pagasts

Cirmas
pagasts

Isnaudas
pagasts

Istras
pagasts

Nirzas
pagasts

Ņukšu
pagasts

Pildas
pagasts

Pureņu
pagasts

Rundēnu
pagasts

K
o
p
ā

skaits

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

summa

0

0

0

0

0

0

64.90

0

0

64.90

skaits

9

3

9

3

9

7

9

12

10

71

summa
skaits

64.08

12.82

64.08

21.36

29.92

37.03

51.27

51.28

76.92

408.76

19

21

27

7

5

11

7

6

5

108

summa
skaits

202.07

172.26

352.85

89.63

59.75

170.97

109.55

83.95

61.18

9

17

30

5

2

19

5

5

7

1302.2
1
99

summa

122.77

79.55

338.84

86.22

38.41

172.46

92.45

56.93

46.82

1034.4
5

37

41

66

15

16

37

23

23

22

280

388.92

264.63

755.77

197.21

128.08

380.46

318.17

192.16

184.92

2810.3
2

Kopā
skaits
summa

2016.gadā regulāri pēc dažādu institūciju pieprasījuma tika veiktas apsekošanas, viedokļa
noskaidrošana un informācijas iegūšana. Tika kontrolēti aizbildņi, aizgādņi, audžuģimene,
viesģimenes, ģimenes, kuru aprūpē Latvijā ir nodotas nepilngadīgās personas, bērnu nami (ir
jāapseko vairākas reizes gadā, jānoskaidro bērnu u.c. viedokļi, jāievāc informācija u.c.). Arvien
pieaug tādu jautājumu skaits, kad ir jāveic darbības, ko pieprasa policija, valsts robežsardze,
tiesa, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Labklājības ministrija un citas bāriņtiesas.
Bāriņtiesas locekļi pārbauda dzīves apstākļus sociālā riska ģimenēm, kurās nepietiekami
nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana, aizbildnībā esošiem bērniem, audžuģimenē, sociālās
rehabilitācijas institūcijās ievietotiem bērniem, personām ar ierobežotu rīcībspēju, pēc tiesas
pieprasījuma lietās uzturlīdzekļu piedziņu, saskarsmes tiesību izmantošanu, viena vecāka
aizgādības noteikšanu, kā arī pēc informācijas saņemšanas no institūcijām un privātpersonām par
apstākļiem ģimenēs, kad nepieciešams rīkoties atbilstoši bāriņtiesas kompetencei.
Lietās par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu bāriņtiesa sadarbojas ar
sociālo dienestu. Dienesta darbinieki piedalās dzīves apstākļu pārbaudēs un risku izvērtēšanā,
sniedz atzinumus bāriņtiesas sēdēs. Papildus esošajām lietām, bāriņtiesas un sociālā dienesta
redzeslokā ir vairākas ģimenes, un, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un
audzināšana, taču ar šīm ģimenēm tiek strādāts, par situāciju šajās ģimenēs ir informētas citas
atbildīgās institūcijas (policija, izglītības iestādes, ģimenes ārsti).
Sakarā ar to, ka Ludzas novadā uz šo brīdi nav nevienas audžuģimenes, bāriņtiesas
darbinieki ir uzrunājušas daudzas ģimenes gan laukos, gan pilsētā. Ir veiktas pārrunas ar
ģimenēm, kuras varētu šādus pienākumus uzņemties. Līdz šim neviena ģimene nav izteikusi
vēlmi kļūt par audžuģimeni.
Daudz laika aizņem dažādu konsultāciju, kas ir saistītas ar bērna dzīves vietas, ikdienas
aizgādības tiesību noteikšanu, mantas pārvaldību un bērna personiskajām interesēm saistītu,
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laulību šķiršanu, sniegšana, jo cilvēki diemžēl ir neinformēti, viņiem ir nepieciešams ne tikai
izskaidrot lietas procesuālo pusi, bet arī palīdzēt kārtot dokumentāciju.
Tika sniegtas atbildes (viedokļa noskaidrošana, informācijas ievākšana u.c.) dažādām
institūcijām, tika veikts tekošais darbs.
Uzklausot Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas I.Gajevskas sniegto informāciju,
domes deputāti vienojas:
Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas I.Gajevskas sniegto pārskatu par Ludzas
novada bāriņtiesas darbu 2016.gadā pieņemt zināšanai.

36.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: A.Gendele; A.Meikšāns
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi jauniešu biedrības “LOGOS” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 24.04.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/652, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Es Ludzā, Latgalē, Latvijā” organizēšanai
EUR 150.00 apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 13.maijā, tajā piedalīsies 70 Ludzas bērni un
jaunieši. Naudas līdzekļi nepieciešami viktorīnas “Vai tu pazīsti Ludzu?” un konkursa “Valoda
uz trotuāra” uzvarētāju apbalvošanai (EUR 80.00), kancelejas preču iegādei (EUR 45.00) un
radošo darbnīcu organizēšanai (EUR 25.00).
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.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt jauniešu biedrībai “LOGOS” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā
pasākuma “Es Ludzā, Latgalē, Latvijā” organizēšanai.
2. Jauniešu biedrībai “LOGOS” 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.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “KIRA” iesniegumu, kas pašvaldībā
saņemts 24.04.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/651, ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu atklātā pasākuma “Mērķu un pasākumu meistarklases” 2.daļas organizēšanai
EUR 150.00 apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 5.maijā, Ludzas novada Bērnu un jauniešu
centrā Pasākumu vadīs sertificēts koučinga treneris, uzņēmuma “Coaching and Consulting
Group” vadītājs Edgars Untāls. Finansējums tiks izlietots daļējai lektora darba apmaksai.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
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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.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “KIRA” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā atklātā
pasākuma “Mērķu un pasākumu meistarklases” 2.daļas organizēšanai.
2. Biedrībai “KIRA” 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.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Līdzdalībai nav vecuma” iesniegumu,
kas pašvaldībā saņemts 26.04.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/671, ar lūgumu piešķirt
autobusu, sedzot transporta izmaksas pieredzes apmaiņas braucienam uz Līvānu novadu 30
cilvēkiem š.g. maijā.
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.
Nolikuma 16¹.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu transporta izdevumu
segšanai vai transporta piešķiršanai var pretendēt sabiedriskā organizācija (reliģiska
organizācija, pensionāru biedrība, invalīdu biedrība, diabētiķu biedrība), kura īsteno sabiedriskas
nozīmes pasākumus, kuru rezultāti ir vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību. Sabiedriskā organizācija transporta izdevumu segšanu vai
transporta piešķiršanu var prasīt ne biežāk kā divas reizes gadā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Līdzdalībai nav vecuma” autobusu, sedzot transporta izmaksas
EUR 60.00 apmērā pieredzes apmaiņas braucienam uz Līvānu novadu 30 cilvēkiem.
2. Biedrībai “Līdzdalībai nav vecuma” 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.

37.§
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Novopolockas pilsētas izpildkomiteju
Ziņo: A.Gendele
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2009.gadā Ludzas novada pašvaldība uzsāka sadarbību ar Novopolockas pilsētas
izpildkomiteju. 2011.gada 15.oktobrī starp Ludzas novada pašvaldība un Novopolockas pilsētas
izpildkomiteju tika noslēgts līgums par sadarbības veicināšanu mākslas, sporta un kultūras jomā.
Augstākminētā līguma termiņš ir beidzies. Lai turpinātu sadarbību kultūras, medicīnas, sociālajā,
izglītības, sporta un uzņēmējdarbības jomās, abas pašvaldības ir vienojušās par beztermiņa
sadarbības līguma parakstīšanu.
Pamatojoties uz 2014.gada 27.februāra Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.6 „Ludzas novada pašvaldības nolikums” 105.punktu, kas nosaka, ka „starptautiskos
sadarbības līgumus paraksta domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieki (laikā, kad pilda
domes priekšsēdētāja pienākumus), atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt sadarbības līgumu ar Novopolockas pilsētas izpildkomiteju.
2. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdētāju Alīnu Gendeli parakstīt sadarbības
līgumu (saskaņā ar lēmuma pielikumu).
38.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2017.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par ilggadēju profesionālu darbu, ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, audzināšanā
un sakarā ar dzīves jubileju Ludzas pilsētas ģimnāzijas pedagoģi Vandu Žulinu, personas kods
XXX, apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu EUR 100,00 (viens simts
eiro).
Sēdi slēdz plkst. 14.40.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 27.aprīlī.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 27.aprīlī.

I.Vonda
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1. pielikums
2017.gada 27.aprīļa
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.6, 23.§

Saraksts
Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apgaismojuma un apsaimniekošanas maksas aprēķins par
2017.gada marta mēnesi
Nr.
p.k.

Adrese

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana
EUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tālavijas ielā 54 dz.2
Tālavijas ielā 27 dz.4
Raiņa ielā 59 dz. 8
Raiņa ielā 59 dz.1
Latgales ielā 56 dz.3
Tālavijas ielā 134 dz.1
Raiņa ielā 59 dz.4
Tālavijas ielā 30 dz.2
Stacijas ielā 31a dz.6
Dagdas ielā 4a dz.13
Dagdas ielā 4a dz.11
Tālavijas ielā 46 dz. 1
Kopā:

35.45
29.94
40.16
39.69
27.81
43.96
28.85
25.08
38.83
26.70
26.60
41.70

2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2

16.10
14.18
20.98
20.74
14.45
18.24
15.06
15.85
16.66
16.00
15.93
10.45
194.64

Brīvs
no - līdz

Apgaismojums
EUR

0.25
0.30
0.30

0.30
0.46
0.86
0.86

03.03.2015.
01.09.2016.
25.02.2016.
08.01.2016.
01.12.2016.
06.10.2016.
01.12.2016.
06.10.2016.
06.10.2016.
04.01.2017.
27.02.2017.
16.03.2017.

3.33

apkure par 2017.gada marta mēnesi
Nr.
p.k.

1.
2.

Adrese
Dagdas iela 4a dz. 11
Dagdas iela 4a dz.13
Kopā:

Aprēķināts
EUR
34.14
34.27
68.41

Brīvs
no-līdz
27.02.2017.
04.01.2017.
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2017.gada 27.aprīļa sēdes
protokola Nr.6, 25.§

Aizņēmuma pamatsummas atmaksas grafiks (EUR)
2019.gada septembris
2019.gada decembris

27445
27436

2020.gada marts
2020.gada jūnijs
2020.gada septembris
2020.gada decembris

27436
27436
27436
27436

2021.gada marts
2021.gada jūnijs
2021.gada septembris
2021.gada decembris

27436
27436
27436
27436

2022.gada marts
2022.gada jūnijs
2022.gada septembris
2022.gada decembris

27436
27436
27436
27436

2023.gada marts
2023.gada jūnijs
2023.gada septembris
2023.gada decembris

27436
27436
27436
27436

2024.gada marts
2024.gada jūnijs
2024.gada septembris
2024.gada decembris

27436
27436
27436
27436

2025.gada marts
2025.gada jūnijs
2025.gada septembris
2025.gada decembris

27436
27436
27436
27436

2026.gada marts
2026.gada jūnijs
2026.gada septembris
2026.gada decembris

27436
27436
27436
27436

2027.gada marts
2027.gada jūnijs
2027.gada septembris
2027.gada decembris

27436
27436
27436
27436

2028.gada marts
2028.gada jūnijs
2028.gada septembris
2028.gada decembris

27436
27436
27436
27436
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2029.gada marts
2029.gada maijs
Ludzas novada domes priekšsēdētāja

27436
27436
A.Gendele

