LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
S DES PROTOKOLS
2013.gada 22.august

Ludz

Protokols Nr. 20

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atkl j plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdēt ja Alīna Gendele
Protokolē – administratīv s nodaļas pašvaldības sekret re In ra Vonda
Sēdē piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens (sēdē piedal s no
plkst. 14.03), Voldem rs Diba ins, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Olita
Bakl ne, Regīna Vorobjova
Sēdē nepiedal s:
- domes administr cijas darbinieki: Vilhelms Kušners, zemes ierīcības inženieris; Sergejs
Jakovļevs, pašvaldības izpilddirektors; Anastasija ukša, finanšu un gr matvedības nodaļas
vadīt jas vietniece budžeta jaut jumos; Anna Tretjakova, gr matvede; Vadims Maškancevs,
datorsistēmu un datortīklu administrators; Tatjana Binovska, juriskonsulte; Svetlana Rimša,
sabiedrisko attiecību speci liste; M rīte Romanovska, attīstības un nekustam īpašuma nodaļas
vadīt ja; Aina Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste; Lilita Gorbunova-Kozlova, Ludzas
novada Soci l dienesta vadīt ja; Vija Laiz ne, nodokļu ekonomiste; Kristīne Nikolajeva,
juridisk s nodaļas vadīt ja; Aivars Strazds, vides inženieris; Andris Līpacis, SIA „Ludzas
apsaimniekot js” valdes priekšsēdēt js
- laikraksta „Ludzas zeme” žurn lists Sergejs Timofejevs
Atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova),
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PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes darba k rtība apstiprin ta. Sēdes darba k rtīb
50 jaut jumi.
Sēdes vadīt ja A.Gendele pied v balsot par domes sēdes papildus darba k rtību. Sēdes
papildus darba k rtīb 11 jaut jumi.
Domes s des papildus darba k rt ba:
1. Par grozījumiem Ludzas novada domes 29.12.2011. sēdes lēmum „Par Ludzas novada
tautas namu direktoru/vadīt ju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr.30, 10.§).
2. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Baznīcas iel 8,
Ludz , Ludzas novads.
3. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Latgales iel 51,
Ludz , Ludzas novads.
4. Sadzīves atkritumu šķirošanas akcijas „Ludzas novad Skolēni šķiro!" nolikums.
5. Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles k rtības
nolikuma grozījumu apstiprin šanu.
6. Par nekustam īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašum .
7. Par 2013.gada 25.jūlija Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par
pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novad ” precizēšanu.
8. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra nolikum „Ludzas
novada pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju nolikums”.
9. Par Ludzas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu.
10. Inform cija par soci l s palīdzības, soci lo pakalpojumu sniegšanu Ludzas novad
2013.gada pirm pusgad .
11. Inform cija par SIA „Ludzas apsaimniekot js” 2013.gada pirm pusgada finansi liem
r dīt jiem.
Atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET –
nav, ATTURAS – nav, domes sēdes papildus darba k rtība apstiprin ta.
Darba k rt ba:
1. Par adreses piešķiršanu vai mai u zemes vienīb m un ēk m.
2. Par ēku uzturēšanai nepieciešam s zemes platības noteikšanu.
3. Par zemes vienību apvienošanu, īpašuma nosaukuma mai u un adreses piešķiršanu.
4. Par zemes vienības atdalīšanu no nekust m īpašuma un pievienošanu, k arī īpašuma
nosaukumu piešķiršanu.
5. Par adreses un ielas nosaukumu piešķiršanu, k arī mai u vai dzēšanu Ludzas novad .
6. Par zemes lietošanas mērķa mai u zemes vienīb m Ludzas novada Ludzas pilsētas un
Cirmas pagasta teritorij s.
7. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai.
8. Par zemes lietošanas mērķa mai u zemes vienīb m Ludzas novada Cirmas pagasta,
ukšu pagasta, Isnaudas pagasta un Pure u pagasta teritorij s.
9. Par ielu nosaukumu piešķiršanu pagasta ceļiem Ludzas novad .
10. Par zemes vienību piekritību Ludzas novada pašvaldībai.
11. Par nekustam īpašuma nodokļa par da, pamatpar da palielin juma un nokavējuma
naudas dzēšanu.
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12. Par vec ku līdzfinansējumu Ludzas novada izglītības iest dēs.
13. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
14. Par nemateri lo līdzekļu norakstīšanu.
15. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no A. V. (par īpašumu (adrese) kadastra numurs 6801 006 0328).
16. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no A. Ž. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 900 1922).
17. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no S. S. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 001 0089).
18. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no J. K. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru (6858 002 0304).
19. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no A. U. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6886 001 0125).
20. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no S. R. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6860 004 0045).
21. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no L. S. (par īpašumu (adrese) ar kadastra Nr. 6880 003 0258.
22. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no M. S. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6860 009 0051).
23. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no A. O. (par zemi ar kadastra numuru 6892 005 0105).
24. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no A. O. (par zemi ar kadastra numuru 6892 005 0106).
25. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no J. N. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6858 001 0045).
26. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no I. M. (par īpašumu (adrese) ar kadastra 6860 001 0009).
27. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no V. M. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6858 010 0051).
28. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no M. K. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6892 008 0024).
29. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no M. K. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6892 008 0090).
30. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no J. D.(par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6892 003 0024).
31. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no O. B.(par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6846 007 0369).
32. Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu.
33. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Skolas iel 13,
Ludz , Ludzas novads.
34. Par īres maksas noteikšanu Ludzas novada pašvaldības īpašum vai valdījum
esošaj m dzīvojam m telp m Ludzas pilsētas teritorij .
35. Par īres maksas noteikšanu Ludzas novada pašvaldības īpašum vai valdījum
esošaj m dzīvojam m telp m pagastu teritorij s.
36. Par autoceļa A12 maršruta posma km 124.07-125.26 un posma km 128.05-128.19
nodošanu valsts īpašum .
37. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma pagarin šanu ar individu lo komersantu
„Tarasovs V” komerci lajai zvejai Cirmas ezer .
38. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Zvirgzdenes pagasta
zemnieku saimniecību "PUSSALA M" komerci lajai zvejai Cirmas ezer .
39. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Zvirgzdenes pagasta
zemnieku saimniecību "PUSSALA M" komerci lajai zvejai Pildas ezer .
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40. Par saistošo noteikumu Nr. 21 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada
26.novembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Ludzas novada teritorijas kopšanas un būvju
uzturēšanas noteikumi”” apstiprin šanu.
41. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
42. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
43. Par Ludzas novada pašvaldības stipendiju nolikuma grozījumu apstiprin šanu.
44. Par Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas sast va
apstiprin šanu.
45. Par Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas atbalst mo profesion lo studiju
specialit šu apstiprin šanu.
46. Par saistošo noteikumu Nr. 22 „Par nekustam īpašuma nodokļa piemērošanu Ludzas
novada administratīvaj teritorij 2014.gad ” apstiprin šanu.
47. Par saistošo noteikumu Nr. 23 „K rtība, k d ar nekustam īpašuma nodokli apliek
vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Ludzas novad ” apstiprin šanu.
48. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas apsaimniekot js” pamatkapit la
palielin šanu.
49. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 8, Ludz , Liep jas iel 25A, Ludz , Ludzas novad
nodošanu atsavin šanai.
50. Par A.Gendeles komandējumu uz Polijas Republiku.
51. Par grozījumiem Ludzas novada domes 29.12.2011. sēdes lēmum „Par Ludzas novada
tautas namu direktoru/vadīt ju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr.30, 10.§).
52. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Baznīcas iel 8,
Ludz , Ludzas novads.
53. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Latgales iel 51,
Ludz , Ludzas novads.
54. Sadzīves atkritumu šķirošanas akcijas „Ludzas novad Skolēni šķiro!" nolikums.
55. Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles k rtības
nolikuma grozījumu apstiprin šanu.
56. Par nekustam īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašum .
57. Par 2013.gada 25.jūlija Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par
pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novad ” precizēšanu.
58. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra nolikum „Ludzas
novada pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju nolikums”.
59. Par Ludzas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu.
60. Inform cija par soci l s palīdzības, soci lo pakalpojumu sniegšanu Ludzas novad
2013.gada pirm pusgad .
61. Inform cija par SIA „Ludzas apsaimniekot js” 2013.gada pirm pusgada finansi liem
r dīt jiem.
1.§
Par adreses piešķiršanu vai mai u zemes vien b m un k m
V.Kušners
1.
Izskatot J.L., dzīvo (adrese) 25.07.2013. iesniegumu, reģ. 25.07.2013. ar
Nr.3.1.1.11.2/1720, par adreses mai u zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 003 0065 un
ar to funkcion li saistīt m ēk m no „Mež res”, Čipoti, Pure u pagasts, Ludzas novads uz
„Bezdelīgas”, Čipoti, Pure u pagasts, Ludzas novads. Pamatojoties uz Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu un
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 14.augusta sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
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Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 003 0065 un ar to funkcion l;i
saistīt m ēk m adresi no „Mež res”, Čipoti, Pure u pagasts, Ludzas novads uz „Bezdelīgas”,
Čipoti, Pure u pagasts, Ludzas novads.
2.
Lēmuma teksts.
3.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
„Adres cijas sistēmas noteikumi”, Ludzas novada pašvaldības Ludzas pilsētas zemes komisijas
2013.gada 12.augusta protokola Nr.14 lēmumu un Ludzas novada domes teritori l un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0810 (īpašuma kadastra numurs
6801 001 0810) adresi no Aizsargu iela 3B, Ludza, Ludzas novads uz Aizsargu iela 15, Ludza,
Ludzas novads.

4.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
„Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adreses objektu Latgales iela 255B, Ludza,
Ludzas novads (kods 102181702).
2.§
Par ku uztur šanai nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu
V.Kušners
Lēmuma teksts.

Plkst. 14.03 ierodas deput ts Juris Atstupens.

3.§
Par zemes vien bu apvienošanu, pašuma nosaukuma mai u un adreses piešķiršanu
V.Kušners
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Lēmuma teksts.

4.§
Par zemes vien bas atdal šanu no nekust m pašuma un pievienošanu, k ar pašuma
nosaukumu piešķiršanu
V.Kušners
1.

Lēmuma teksts.

2.
Lēmuma teksts.
3.

Lēmuma teksts.

5.§
Par adreses un ielas nosaukumu piešķiršanu, k ar mai u vai dz šanu Ludzas novad
V.Kušners
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 “Adres cijas
sistēmas noteikumi” 3.nodaļas 8.punktu un 29.punktu, un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 007 0093 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi Kr slavas iela 3, Ludza, Ludzas novads.
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 003 8006 adresi no Kr slavas iela 3,
Ludza, Ludzas novads uz adresi Kr slavas iela 1A, Ludza, Ludzas novads.
3. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 007 0102 adresi Maskavas
apvedceļš 30, Ludza, Ludzas novads.
4. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 007 0091 adresi no Maskavas
apvedceļš 30, Ludza, Ludzas novads uz adresi Maskavas apvedceļš 22, Ludza, Ludzas novads.
5. Dzēst no valsts adrešu reģistra neeksistējošu adresi Latgales iela 255B, Ludza, Ludzas
novads (kods 102181702).
6. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 002 0248 un ar to funkcion li
saistītai ēkai adresi Lauku šķērsiela 21, Ludza, Ludzas novads.
7. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0411 (Valsts ceļš P49)
ielas nosaukumu „Ludzas iela”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko
pielikumu.
8. Apstiprin t pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0419 ielas nosaukumu
„Saules iela”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
9. Apstiprin t pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0563 ielas nosaukumu
„Jaun iela”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
10. Apstiprin t pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0825 ielas nosaukumu
„Bērzu iela”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
11. Apstiprin t pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0418 ielas nosaukumu
„Liepu iela”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
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12. Apstiprin t pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0416 ielas nosaukumu
„Liepu iela”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
13. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0619 ielas nosaukumu
„Līv nu iela”, ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
14. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0581 ielas nosaukumu
„Skolas iela”, ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
15. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0650 ielas nosaukumu
„Zvaigžņu iela”, ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
16. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0670 ielas nosaukumu
„Lauku iela”, ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
17. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0649 ielas nosaukumu
„Baznīcas iela”, ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
18. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0370 ielas nosaukumu
„Pagasta iela”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
19. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0369 ielas nosaukumu „D rzu
iela”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
20. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0395 ielas nosaukumu
„Laimes iela”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
6. §
Par zemes lietošanas m rķa mai u Ludzas novada Ludzas pils tas un Cirmas pagasta
teritorij s
V.Kušners
Sakar ar to, ka zemes vienīb m, kuras ieskaitītas zemēs zemes reformas pabeigšanai
(kompens cijas fonds) un rezerves zemes fond , pēc Ludzas novada Ludzas pilsētas un Cirmas
pagasta teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas
novada domes sēdē ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
ar lēmumu (protokols Nr.3.1.§) ir mainīta pl not (atļaut ) zemes izmantošana un līdz ar to ir
nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas
mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as k rtība”
17.4.punkts nosaka, ka zemes lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk det lpl nojums un
neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum noteiktajai pl notajai
(atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 003 0135 Jelgavas iela 62, Ludza,
Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz
kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja
taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 003 0249 Latgales iela 20A, Ludza,
Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0801 (komercdarbības objektu apbūve) uz kodu
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0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s

atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas mērķa).
3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 003 8006 Kr slavas iela 1A, Ludza,
Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 1001 (rūpniecisk s ražošanas uz ēmumu apbūve)
uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas,
ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
4. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 003 8007 Dagdas iela 20, Ludza,
Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz
kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja
taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
5. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 003 0137 Dagdas iela 22, Ludza,
Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz
kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja
taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
6. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 003 0138 Dagdas iela 24, Ludza,
Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz
kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja
taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
7. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 006 8036 Jelgavas iela 40B, Ludza,
Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz
kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja
taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
8. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0388 Jelgavas iela 40C, Ludza,
Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz
kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja
taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
9. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0387 Jelgavas iela 40D, Ludza,
Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz
kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja
taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
10. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 006 8037 Jelgavas iela 38B,
Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 1105 (atsevišķi nodalītas atkl tas
autost vvietas) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes
objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij
nor dīt lietošanas mērķa).
11. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0399 Stacijas šķērsiela 2A,
Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0701 (vienst vu un divst vu
daudzdzīvokļu m ju apbūve) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas
rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie
k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas mērķa).
12. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 006 8041 Stacijas šķērsiela 2B,
Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0701 (vienst vu un divst vu
daudzdzīvokļu m ju apbūve) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas
rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie
k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas mērķa).
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13. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0401 Sporta iela 2, Ludza,
Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 1001 (rūpniecisk s ražošanas uz ēmumu apbūve)
uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas,
ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
14. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 007 0091 Maskavas apvedceļš 22,
Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve)
uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas,
ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
15. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 007 0102 Maskavas apvedceļš 30,
Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 1001 (rūpniecisk s ražošanas uz ēmumu
apbūve) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu
teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt
lietošanas mērķa).
16. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 007 0101 Maskavas apvedceļš 12,
Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 1001 (rūpniecisk s ražošanas uz ēmumu
apbūve) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu
teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt
lietošanas mērķa).
17. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 007 0100 Dzelzceļa iela 10,
Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 1001 (rūpniecisk s ražošanas uz ēmumu
apbūve) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu
teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt
lietošanas mērķa).
18. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 008 8056 Dzelzceļa iela 1, Ludza,
Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 1001 (rūpniecisk s ražošanas uz ēmumu apbūve)
uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas,
ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
19. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 008 0091 Maskavas apvedceļš 10,
Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 1001 (rūpniecisk s ražošanas uz ēmumu
apbūve) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu
teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt
lietošanas mērķa).
20. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 008 8057 Maskavas apvedceļš 9,
Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 1001 (rūpniecisk s ražošanas uz ēmumu
apbūve) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu
teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt
lietošanas mērķa).
21. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 008 8058 Maskavas apvedceļš 5,
Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0701 (vienst vu un divst vu
daudzdzīvokļu m ju apbūve) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas
rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie
k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas mērķa).
22. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 003 8008 Latgales iela 15B,
Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve)
uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas,
ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
23. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 003 0156 Latgales iela 13, Ludza,
Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz
kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja
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taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
24. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 003 0154 Latgales iela 11, Ludza,
Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz
kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja
taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
25. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 003 8003 Parku iela 55, Ludza,
Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 1001 (rūpniecisk s ražošanas uz ēmumu apbūve)
uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas,
ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
26. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 003 0153 Latgales iela 3A, Ludza,
Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz
kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja
taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
27. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 003 8002 Parku iela 51, Ludza,
Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz
kodu 1001 (rūpniecisk s ražošanas uz ēmumu apbūve).
28. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 001 8026 J.Soik na iela 45,
Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve)
uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas,
ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
29. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0095 J.Soik na iela 47,
Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve)
uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas,
ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
30. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 001 8052 J.Soik na iela 27,
Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve)
uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas,
ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
31. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 001 8032 Zvirgzdenes iela 21,
Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas
nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita
klasifik cij nor dīt lietošanas mērķa).
32. Zemes gabalam ar kopējo platību 275037 kv.m un kadastra apzīmējumu 6801 001
0039 Zvirgzdenes iela 23, Ludza, Ludzas novads noteikt divus zemes lietošanas mērķus: ar kodu
0503 (sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas) platība 97082 kv.m un ar kodu 0501 (dabas
pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut
saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas mērķa) platība
177955 kv.m, saska
ar izkopējumu no Ludzas novada Ludzas pilsētas pl not (atļaut )
teritorijas pl nojuma.
33. Zemes gabalam ar kopējo platību 171530 kv.m un kadastra apzīmējumu 6801 003
8001 Rūpniecības iela 30, Ludza, Ludzas novads noteikt divus zemes lietošanas mērķus: ar kodu
1001 (rūpniecisk s ražošanas uz ēmumu apbūve) platība 57895 kv.m un ar kodu 0501 (dabas
pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut
saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas mērķa) platība
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113635 kv.m, saska

ar izkopējumu no Ludzas novada Ludzas pilsētas pl not

(atļaut )

teritorijas pl nojuma.
34. Zemes gabalam ar kopējo platību 98324 kv.m un kadastra apzīmējumu 6801 001 0093
J.Soik na iela 37A, Ludza, Ludzas novads noteikt divus zemes lietošanas mērķus: ar kodu 0601
(individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 41709 kv.m un ar kodu 0501 (dabas pamatnes, parki,
zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība
nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas mērķa) platība 56615 kv.m, saska
ar izkopējumu no Ludzas novada Ludzas pilsētas pl not (atļaut ) teritorijas pl nojuma.
35. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0349 Cirmas pagasts Ludzas
novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir
lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes
objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij
nor dīt lietošanas mērķa).
36. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0356 Cirmas paasts, Ludzas
novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir
lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes
objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij
nor dīt lietošanas mērķa).
37. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0252 Cirmas pagasts, Ludzas
novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir
lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes
objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij
nor dīt lietošanas mērķa).
38. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0338 Cirmas pagasts, Ludzas
novads zemes lietošanas mērķi no koda 0903 (valsts un pašvaldību p rvaldes iest žu apbūve) uz
kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja
taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa).
7.§
Par zemes vien bu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai
V.Kušners
1.
Sakar ar to, ka zemes vienība 170586 kv.m platīb ar kadastra apzīmējumu 6801 001
8024 Zvirgzdenes iela 25, Ludza, Ludzas novads pēc Ludzas novada Ludzas pilsētas teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes sēdē ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar lēmumu
(protokols Nr.3.1.§) paredzēta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uzturēšanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„K rtība, k d nosaka valstij un pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fond ieskaitīt zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai
piederoš vai piekrītoš zeme un t nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai,
pašvaldības dome var pie emt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru
kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīg s ministrijas sniegto inform ciju par
Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra inform cijas sistēmas datus. Šis
nosacījums ir spēk , līdz tiek pie emts un st jas spēk likums par rezerves zemes fonda
izmantošanu.
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Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja vietēj s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „K rtība, k d nosaka valstij un
pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas
5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 170586 kv.m platīb (vair k vai maz k cik būs zemi dab
uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6801 001 8024 (īpašuma kadastra numurs 6801 001 8024)
Zvirgzdenes iela 25, Ludza, Ludzas novads un zemes lietošanas mērķi ar kodu 0501 (dabas
pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut
saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas mērķa) ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2. Ar šī lēmuma spēk st šanos spēku zaudē Ludzas novada domes sēdes 2010.gada
4.marta lēmums (protokols Nr.4.4.§).
3. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Ludzas novada Ludzas
pilsētas Nekust m īpašuma Valsts kadastra inform ciju sistēm zemes vienību k atsevišķu
nekust mo īpašumu.
2.
Sakar ar to, ka zemes vienība 1,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0349
Cirmas pagasts, Ludzas novads pēc Ludzas novada Cirmas pagasta teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes sēdē ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar lēmumu (protokols Nr.3.1.§)
paredzēta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uzturēšanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„K rtība, k d nosaka valstij un pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fond ieskaitīt zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai
piederoš vai piekrītoš zeme un t nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai,
pašvaldības dome var pie emt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru
kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīg s ministrijas sniegto inform ciju par
Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra inform cijas sistēmas datus. Šis
nosacījums ir spēk , līdz tiek pie emts un st jas spēk likums par rezerves zemes fonda
izmantošanu.
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Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta ceturt daļa nosaka, ka uz pašvaldības v rda
zemesgr mat s var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvalkdības budžeta līdzekļiem ir
izbūvētas ielas, ja t s ir pašvaldības valdījum .
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja vietēj s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „K rtība, k d nosaka valstij un
pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas
5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 1,0 ha platīb (vair k vai maz k cik būs zemi dab uzmērot) ar
kadastra apzīmējumu 6850 003 0349 Cirmas pagasts, Ludzas novads un zemes lietošanas mērķi ar
kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja
taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa) par piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2. Ar šī lēmuma spēk st šanos spēku zaudē Ludzas novada domes sēdes 2011.gada
24.marta lēmums (protokols Nr.4.5.punkts) „Par zemes gabalu nodošanu rezerves zemes fond ”
1.10.punkts.
3. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Ludzas novada Cirmas
pagasta Nekust m īpašuma Valsts kadastra inform ciju sistēm zemes vienību k atsevišķu
nekust mo īpašumu.
3.
Sakar ar to, ka zemes vienība 1,4 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0356
Cirmas pagasts, Ludzas novads pēc Ludzas novada Cirmas pagasta teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes sēdē ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar lēmumu (protokols Nr.3.1.§)
paredzēta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uzturēšanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„K rtība, k d nosaka valstij un pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fond ieskaitīt zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai
piederoš vai piekrītoš zeme un t nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai,
pašvaldības dome var pie emt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru
kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
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pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīg s ministrijas sniegto inform ciju par
Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra inform cijas sistēmas datus. Šis
nosacījums ir spēk , līdz tiek pie emts un st jas spēk likums par rezerves zemes fonda
izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta ceturt daļa nosaka, ka uz pašvaldības v rda
zemesgr mat s var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvalkdības budžeta līdzekļiem ir
izbūvētas ielas, ja t s ir pašvaldības valdījum .
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja vietēj s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „K rtība, k d nosaka valstij un
pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas
5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 1,4 ha platīb (vair k vai maz k cik būs zemi dab uzmērot) ar
kadastra apzīmējumu 6850 003 0356 (īpašuma kadastra numurs 6850 003 0356) Cirmas pagasts,
Ludzas novads un zemes lietošanas mērķi ar kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un
citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma
pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas mērķa) par piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2. Ar šī lēmuma spēk st šanos spēku zaudē Ludzas novada domes sēdes 2011.gada
24.marta lēmums (protokols Nr.4.5.punkts) „Par zemes gabalu nodošanu rezerves zemes fond ”
1.12.punkts.
3. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Ludzas novada Cirmas
pagasta Nekust m īpašuma Valsts kadastra inform ciju sistēm zemes vienību k atsevišķu
nekust mo īpašumu.
4.
Sakar ar to, ka zemes vienība 2,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0252
Cirmas pagasts, Ludzas novads pēc Ludzas novada Cirmas pagasta teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes sēdē ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar lēmumu (protokols Nr.3.1.§)
paredzēta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uzturēšanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„K rtība, k d nosaka valstij un pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un piekrītošo
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zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fond ieskaitīt zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai
piederoš vai piekrītoš zeme un t nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai,
pašvaldības dome var pie emt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru
kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīg s ministrijas sniegto inform ciju par
Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra inform cijas sistēmas datus. Šis
nosacījums ir spēk , līdz tiek pie emts un st jas spēk likums par rezerves zemes fonda
izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta ceturt daļa nosaka, ka uz pašvaldības v rda
zemesgr mat s var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvalkdības budžeta līdzekļiem ir
izbūvētas ielas, ja t s ir pašvaldības valdījum .
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja vietēj s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „K rtība, k d nosaka valstij un
pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas
5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 2,0 ha platīb (vair k vai maz k cik būs zemi dab uzmērot) ar
kadastra apzīmējumu 6850 003 0252 Cirmas pagasts, Ludzas novads un zemes lietošanas mērķi ar
kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja
taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa) par piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Ludzas novada Cirmas
pagasta Nekust m īpašuma Valsts kadastra inform ciju sistēm zemes vienību k atsevišķu
nekust mo īpašumu.
5.
Sakar ar to, ka zemes vienība 0,3 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0338
Cirmas pagasts, Ludzas novads pēc Ludzas novada Cirmas pagasta teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes sēdē ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar lēmumu (protokols Nr.3.1.§)
paredzēta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uzturēšanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„K rtība, k d nosaka valstij un pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k
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izmantojama zemes reformas pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fond ieskaitīt zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai
piederoš vai piekrītoš zeme un t nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai,
pašvaldības dome var pie emt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru
kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīg s ministrijas sniegto inform ciju par
Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra inform cijas sistēmas datus. Šis
nosacījums ir spēk , līdz tiek pie emts un st jas spēk likums par rezerves zemes fonda
izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta ceturt daļa nosaka, ka uz pašvaldības v rda
zemesgr mat s var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvalkdības budžeta līdzekļiem ir
izbūvētas ielas, ja t s ir pašvaldības valdījum .
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja vietēj s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „K rtība, k d nosaka valstij un
pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas
5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,3 ha platīb (vair k vai maz k cik būs zemi dab uzmērot) ar
kadastra apzīmējumu 6850 003 0338 Cirmas pagasts, Ludzas novads un zemes lietošanas mērķi ar
kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja
taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas
mērķa) par piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Ludzas novada Cirmas
pagasta Nekust m īpašuma Valsts kadastra inform ciju sistēm zemes vienību k atsevišķu
nekust mo īpašumu.
8. §
Par zemes lietošanas m rķa mai u Ludzas novada Cirmas pagasta, ukšu pagasta,
Isnaudas pagasta un Pure u pagasta teritorij s
V.Kušners
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Sakar ar to, ka zemes vienīb m pēc Ludzas novada Cirmas pagasta, ukšu pagasta,
Isnaudas pagasta un Pure u pagasta teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam, kas apstiprin ts
2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes sēdē ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un Grafisk daļa” ar lēmumu (protokols Nr.3.1.§) ir mainīta pl not (atļaut ) zemes
izmantošana un līdz ar to ir nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas
mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as k rtība”
17.4.punkts nosaka, ka zemes lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk det lpl nojums un
neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum noteiktajai pl notajai
(atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai 0,59 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0161
„Saulaine”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo dzīvojamo
m ju apbūve).
2. Mainīt zemes vienībai 0,378 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0162
„ beles”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo dzīvojamo
m ju apbūve).
3. Mainīt zemes vienībai 0,234 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0070 „Ruļļi”,
Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju
apbūve).
4. Mainīt zemes vienībai 0,42 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0115
„Purenes”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo dzīvojamo
m ju apbūve).
5. Mainīt zemes vienībai 0,6 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0113
„Liepnieki”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi nokodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo dzīvojamo
m ju apbūve).
6. Mainīt zemes vienībai 0,277 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0151
„Priedītes”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo dzīvojamo
m ju apbūve).
7. Mainīt zemes vienībai 0,1298 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0153
„Gulbīši”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo dzīvojamo
m ju apbūve).
8. Mainīt zemes vienībai 0,192 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0154
„Podnieki”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo dzīvojamo
m ju apbūve).
9. Mainīt zemes vienībai 0,204 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0156
„Jupatovo”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme,
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uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo dzīvojamo
m ju apbūve).
10. Mainīt zemes vienībai 0,3 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0157
„Pun cuļi”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo dzīvojamo
m ju apbūve).
11. Mainīt zemes vienībai 0,2 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0160
„Garanti”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo dzīvojamo
m ju apbūve).
12. Mainīt zemes vienībai 0,2 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0158 „V rpa”,
Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju
apbūve).
13. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0254 Cirmas pagasts, Ludzas
novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir
lauksaimniecība) uz kodu 1003 (lauksaimnieciska rakstura uz ēmumu apbūve).
14. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0286 „Oglītes”, Tut ni,
Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 1001 (rūpniecisk s ražošanas uz ēmumu
apbūve).
15. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 1,42 ha un kadastra apzīmējumu 6850 003
0118 „Kastaņziedi”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads divus zemes lietošanas mērķus ar
sekojoš m platīb m: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,42 ha un ar
kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 1,00 ha
saska ar grafisko pielikumu.
16. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 13,8 ha un kadastra apzīmējumu 6880 001
0503 „Virpuļi”, ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads divus zemes lietošanas mērķus ar
sekojoš m platīb m: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,48 ha un ar
kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 13,32 ha
saska ar grafisko pielikumu.
17. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0036 „Mil na”, Martiši,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 1003 (lauksaimnieciska rakstura uz ēmumu
apbūve).
18. Mainīt zemes vienībai 0,388 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0506
„Graudi”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo dzīvojamo
m ju apbūve).
19. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 1,0 ha un kadastra apzīmējumu 6858 002
0078 „Aizvēji”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads divus zemes lietošanas mērķus ar
sekojoš m platīb m: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,34 ha un ar
kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 0,66 ha
saska ar grafisko pielikumu.
20. Mainīt zemes vienībai 0,451 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0177
„Nadežda”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo
dzīvojamo m ju apbūve).
21. Mainīt zemes vienībai 0,22 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0073 „Aļņi”,
Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi nokodu 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju
apbūve).
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22. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 1,634 ha un kadastra apzīmējumu 6858 002
0059 „Airītes”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads divus zemes lietošanas mērķus ar
sekojoš m platīb m: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,50 ha un ar
kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 1,134 ha
saska ar grafisko pielikumu.
23. Mainīt zemes vienībai 0,098 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0197
„Saullēkti”, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601
(individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir lauksaimniecība).
24. Mainīt zemes vienībai 0,224 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0018
„Imuri”, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601
(individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir lauksaimniecība).
25. Mainīt zemes vienībai 0,13 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0198
„Aronijas”, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601
(individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir lauksaimniecība).
26. Mainīt zemes vienībai 0,296 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0096
„Lazdrūči”, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601
(individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir lauksaimniecība).
27. Mainīt zemes vienībai 0,208 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0188
„D v t ”, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601
(individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir lauksaimniecība).
28. Noteikt zemes vienībai 4,2 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0026
„Nog zes”, Auzi i, Pure u pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība).
29. Mainīt zemes vienībai 0,53 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0107
„G rdiņi”, Auzi i, Pure u pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0601
(individu lo dzīvojamo m ju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir lauksaimniecība).
30. Noteikt zemes vienībai 1,7 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0061
„G rdiņi”, Auzi i, Pure u pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība).
31. Noteikt zemes vienībai 1,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0046 „Noras”,
Auzi i, Pure u pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība).
32. Noteikt zemes vienībai 1,5 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0022
„Pūpoli”, Auzi i, Pure u pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība).
33. Noteikt zemes vienībai 4,2 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0042
„Smilgas”, Auzi i, Pure u pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība).
34. Noteikt zemes vienībai 1,6 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0034
„Z lītes”, Auzi i, Pure u pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība).
35. Noteikt zemes vienībai 2,7 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0028
„Kurtiņi”, Auzi i, Pure u pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība).
36. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 1,0 ha un kadastra apzīmējumu 6888 004
0024 „J ņi”, Kivdolova, Pure u pagasts, Ludzas novads divus zemes lietošanas mērķus ar
sekojoš m platīb m: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,25 ha un ar
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kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 0,75 ha
saska ar grafisko pielikumu.
37. Mainīt zemes vienībai 0,20 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6888 004 0043
„Riekstiņi”, Kivdolova, Pure u pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo
dzīvojamo m ju apbūve).
38. Mainīt zemes vienībai 0,30 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6888 004 0234
„Kaln ji”, Kivdolova, Pure u pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo
dzīvojamo m ju apbūve).
39. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 004 0281 „Dūmiņi”, Kivdolova,
Pure u pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk
darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 1001 (rūpniecisk s ražošanas uz ēmumu
apbūve).
9.§
Par ielu nosaukumu piešķiršanu pagasta ceļiem Ludzas novad
V.Kušners
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adres cijas
sistēmas noteikumi” 11.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0631 ielas nosaukumu „Liepu
iela”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
2. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0380 ielas nosaukumu
„Zaļumu iela”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
3. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0636 ielas nosaukumu „Zaļumu
šķērsiela”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
4. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0598 ielas nosaukumu
„Mednieku iela”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
5. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0633 ielas nosaukumu
„Daudzdzīvokļu m ju iela”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
6. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0462 ielas nosaukumu
„Saimniecības iela”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
7. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0465 ielas nosaukumu „Smilšu
iela”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
8. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0470 ielas nosaukumu „Skolas
iela”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
9. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0476 ielas nosaukumu „Līv nu
iela”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
10. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0319 ielas nosaukumu „Nirzas
iela Nr.1.”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
11. Piešķirt pagasta ceļiem ar kadastra apzīmējumiem 6860 001 0405, 6860 001 0401 ielas
nosaukumu „Līv nu iela”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads saska
ar grafisko
pielikumu.
12. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0406 ielas nosaukumu
„Baznīcas iela”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
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13. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0407 ielas nosaukumu „D rzu
iela”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
14. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0377 ielas nosaukumu
„Rundēnu iela Nr.1”, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
15. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0289 ielas nosaukumu
„Rundēnu iela Nr.2”, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
16. Piešķirt pagasta ceļam ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0290 ielas nosaukumu
„Rundēnu iela Nr.3”, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu.
10. §
Par zemes vien bu piekrit bu Ludzas novada pašvald bai
V.Kušners
1.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 4¹.panta otr s daļas 1.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves).
Uz zemes vienības 3,58 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0092 „Orhidejas”,
Istra, Istras pagasts, Ludzas novads, saska ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada
16.febru ra rīkojumu Nr.57. „Par valsts nekustam īpašuma nodošanu Ludzas novada pašvaldības
īpašum ” atrodas Ludzas novada pašvaldībai piederošas ēkas (6860 004 0027 003, 6860 004 0027
006). Zemes vienīb ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0092 ietilpstoš daļa 0,05 ha platīb
paredzēta ēku uzturēšanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonom funkcija ir parku, skvēru, zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana. Zemes vienīb ar kadastra
apzīmējumu 6860 004 0092 ietilpstoš daļa 3,53 ha platīb paredzēta Ludzas novada pašvaldības
funkciju īstenošanai – publisko atpūtas vietu ierīkošanai, zaļ s zonas uzturēšanai.
.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 29.punkts nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt lietošanas mērķi atbilstoši
zemes vienībai teritorijas pl nojum atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 16.febru ra rīkojumu
Nr.57. „Par valsts nekustam īpašuma nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašum ”, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu
zemesgr mat s” 4¹.panta otr s daļas 1.punktu un 5.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” 17.punktu, 18.punktu un 29.punktu, Ludzas novada teritorijas
pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada 31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” (novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.)
un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 14.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Zemes vienība 3,58 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0092 ”Orhidejas”,
Istra, Istras pagasts, Ludzas novads - piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai, jo uz zemes vienības
atrodas Ludzas novada pašvaldībai piederošas ēkas (pamats Latvijas Republikas Ministru kabineta
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2011.gada 16.febru ra rīkojums Nr.57) un zemes vienība ir nepieciešama Ludzas novada
pašvaldības funkciju īstenošanai – publisko atpūtas vietu ierīkošanai, zaļ s zonas uzturēšanai.
2. Zemes vienībai ar kopējo platību 3,58 ha un kadastra apzīmējumu 6860 004 0092
”Orhidejas”, Istra, Istras pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma lietošanas
mērķus: ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība
0,05 ha un ar kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu
teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīta
lietošanas mērķa) platība 3,53 ha, saska ar grafisko pielikumu.
2.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 4¹.panta otr s daļas 1.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves).
Uz zemes vienības 7,01 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0085 „Kumelītes”,
Istra, Istras pagasts, Ludzas novads, saska ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada
16.febru ra rīkojumu Nr.57. „Par valsts nekustam īpašuma nodošanu Ludzas novada pašvaldības
īpašum ” atrodas Ludzas novada pašvaldībai piederoša ēka (6860 004 0166 002). Zemes vienīb
ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0085 ietilpstoš daļa 0,11 ha platība paredzēta ēkas uzturēšanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonom funkcija ir parku, skvēru, zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana. Zemes vienīb ar kadastra
apzīmējumu 6860 004 0085 ietilpstoš daļa 6,9 ha platīb paredzēta Ludzas novada pašvaldības
funkciju īstenošanai – publisko atpūtas vietu ierīkošanai, zaļ s zonas uzturēšanai un g jēju celi u
ierīkošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 29.punkts nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt lietošanas mērķi atbilstoši
zemes vienībai teritorijas pl nojum atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 16.febru ra rīkojumu
Nr.57. „Par valsts nekustam īpašuma nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašum ”, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu
zemesgr mat s” 4¹.panta otr s daļas 1.punktu un 5.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” 17.punktu, 18.punktu un 29.punktu, Ludzas novada teritorijas
pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada 31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” (novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.)
un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 14.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Zemes vienība 7,01 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0085 ”Kumel tes”,
Istra, Istras pagasts, Ludzas novads - piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai, jo uz zemes vienības
atrodas Ludzas novada pašvaldībai piederoša ēka (pamats Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 16.febru ra rīkojums Nr.57) un zemes vienība ir nepieciešama Ludzas novada
pašvaldības funkciju īstenošanai – publisko atpūtas vietu ierīkošanai, zaļ s zonas uzturēšanai un
g jēju celi u ierīkošanai.
2. Zemes vienībai ar kopējo platību 7,01 ha un kadastra apzīmējumu 6860 004 0085
”Kumel tes”, Istra, Istras pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma lietošanas
mērķus: ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība
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0,11 ha un ar kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes objektu
teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor dīta
lietošanas mērķa) platība 6,9 ha, saska ar grafisko pielikumu.
3.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 4¹.panta otr s daļas 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja uz šīs zemes ir dzīvojam s m jas, kur s esošie dzīvokļi
privatizēti saska
ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatiz ciju" un likumu "Par
lauksaimniecības uz ēmumu un zvejnieku kolhozu privatiz ciju".
Uz zemes vienības 0,39 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0359 „Gundegas”,
Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads atrodas divu dzīvokļu dzīvojam m ja.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 4¹.panta otr s daļas 4.punktu un Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un
to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 4.punktu un noslēgtiem vienošanas
līgumiem, zemes vienība 0,39 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0359 „Gundegas”,
Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
11.§
Par nekustam

pašuma nodokļa par da, pamatpar da palielin juma un nokav juma
naudas dz šanu
V.Laiz ne

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr. 1486
„K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības uzskaiti” 99.pant noteikts, ka budžeta
iest de katr p rskata datum novērtē, vai past v objektīvi pier dījumi prasību un samaks to
avansu sa emšanai, izvērtējot (ja tas ir iespējams) katru par dnieku un katru darījumu. Ja š di
pier dījumi past v, izdevumus uzkr jumiem novērtē nedroš s (apšaub m s) summas apmēr vai
procentos no par da vērtības un 100.pant noteikts, ka prasības, kuru piedzi a saska ar tiesību
norm m ir neiespējama, jo par dnieks ir likvidēts vai miris vai ir pag jis par da piedzi as
iespējamības termi š, izslēdz no uzskaites un atzīst p rējos izdevumos, k arī samazina izveidotos
uzkr jumus nedrošiem (šaubīgiem) par diem, atzīstot ie ēmumus no uzkr jumu samazin juma.
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 25panta ceturto daļu
pašvaldībai reizi ceturksnī j publicē sav m jas lap inform cija par nodokļu par du dzēšanu.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un ar lietu saistītos apst kļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu
Nr. 1486 „K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības uzskaiti” 99. un 100.pantu, k arī
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustam īpašuma nodokļa par du, k arī ar to saistīto pamatpar da
palielin jumu un nokavējuma naudu Ls 2553,15 apmēr pašvaldības budžet saska
ar
pielikumu, t.sk.:
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pamatpar ds Ls 1349,99;
pamatpar da palielin jums Ls 124,00;
nokavējuma nauda Ls 1079,16 .
2. Pašvaldības m jas lap publicēt inform ciju par nekustam īpašuma nodokļa par du
dzēšanu.
12. §
Par vec ku l dzfinans jumu Ludzas novada izgl t bas iest d s
A. ukša
Uzklausot zi ojumu par papildin jumiem lēmuma projekt (summas izteiktas EUR), sēdes
vadīt ja A.Gendele aicina balsot par lēmuma projektu ar papildin jumiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldīb m” 21. panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu, emot
vēr Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas, Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2013.gada 14.augusta kopīg s sēdes atzinumus, pamatojoties uz likumu “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes deput te
Lolita Greit ne, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada izglītības iest dēs audzēk u vec ku līdzfinansējumu:
1.1. J. Soik na Ludzas m kslas skol :
1.1.1. profesion l s ievirzes 5 gadu apguves izglītības programm „Vizu li plastisk m ksla”
2., 3., 4., 5. kursos - Ls 5.62 (EUR 8.00) mēnesī;
1.1.2. profesion l s ievirzes 7 gadu apguves izglītības programm „Vizu li plastisk m ksla”
- Ls 4.92 (EUR 7.00) mēnesī;
1.1.3. m ksliniecisk s fant zijas akadēmij – Ls 9.84 (EUR 14.00) mēnesī,
1.1.4. profesion l s ievirzes programmas “Vizu li plastisk m ksla” Pildas, Pušmucovas,
Ciblas klasēs neatkarīgi no programmas ilguma - Ls 4.22 (EUR 6.00) mēnesī;
1.2. Ludzas Mūzikas pamatskol :
1.2.1. profesion l s ievirzes izglītības programm s Ls 40,06 (EUR 57.00) m cību gadam,
t.sk. 1.pusgad - Ls 20.03 (EUR 28.50) un 2.pusgad – Ls 20.03 (EUR 28.50),
1.2.2. sagatavošanas klasē (mūzik ) Ls 4.22 (EUR 6.00) mēnesī,
1.2.3. par papildus individu lo nodarbību rpus izglītības programmas Ls 4.22 (EUR 6.00)
par m cību stundu,
1.2.4. par individu lo nodarbību (citiem interesentiem, bez vecuma ierobežojuma) Ls 5.00
(EUR 7.11) par m cību stundu.
13. §
Par pamatl dzekļu norakst šanu
A.Tretjakova
Pamatojoties uz
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1486 „K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības uzskaiti” 63.punktu,
un Ludzas novada pašvaldības „Gr matvedības uzskaites k rtības” 77.punktu, kas nosaka
ilgtermi a ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites k rtību, un sakar ar to, ka 2012. gada 7.novembrī
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pie emts ekspluat cij Ludzas pilsētas ģimn zijas hokeja laukums, kura viet iepriekš atrad s
Ludzas 2. vidusskolas bērnu sporta laukums, kas tika demontēts , un emot vēr Ludzas novada
domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 10.jūlija kopīg s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Norakstīt no Ludzas novada pašvaldības bilances bērnu sporta laukumu (Ludzas
2.vidusskola), ekspluat cij no 2006.gad , uszkaites vērtība Ls 11799.39, nolietojums
Ls 5178.84, atlikusī vērtība Ls 6620.55.
14. §
Par nemateri lo ieguld jumu norakst šanu
A.Tretjakova
Pamatojoties uz
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1486 „K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības uzskaiti” 63.punktu,
un Ludzas novada pašvaldības „Gr matvedības uzskaites k rtības” 77.punktu, kas nosaka
ilgtermi a ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites k rtību, un sakar ar to, ka ar Ludzas novada
domes 2013.gada. 31 janv ra sēdes lēmumu „Par Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” apstiprin šanu” ir zaudējuši
spēku Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošie noteikumi Nr.3 „Par Ludzas
novada teritorijas pl nojumu”, emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas,
Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
10.jūlija kopīg s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Norakstīt no Ludzas novada pašvaldības bilances sekojošus nemateri los ieguldījumus:
1.1. Ludzas pilsētas teritorijas pl nojumu 2005.-2017.gadam, uzskaites vērtība
Ls 19575.45, nolietojums Ls 11715.70, atlikusī vērtība Ls 7859.75.
1.2. Briģu pagasta teritorijas pl nojumu 2006.-2018.gadam, uzskaites vērtība Ls 10314.57,
nolietojums Ls 6931.70, atlikusī vērtība Ls 3382.87.
1.3. Isnaudas pagasta teritorijas pl nojumu 2009.-2021.gadam, uzskaites vērtība
Ls 9346.95, nolietojums Ls 3266.79, atlikusī vērtība Ls 6080.16.
1.4. Nirzas pagasta teritori lpl nojumu 2005-2017 gadam, uzskaites vērtība Ls 10336.90,
nolietojums Ls 7302.54, atlikusī vērtība Ls 3034.36.
1.5. ukšu pagasta teritorijas pl nojumu 2009-2021.gadam, uzskaites vērtība Ls 10561.86,
nolietojums Ls 3696.84, atlikusī vērtība Ls 6865.02.
1.6. Pildas pagasta teritorijas attīstības pl nu 2006-2018.gadam, uzskaites vērtība
Ls 10059.45, nolietojums Ls 5257.12, atlikusī vērtība Ls 4802.33.
1.7. Pure u pagasta teritorijas pl nojumu 2009-2021.gadam, uzskaites vērtība
Ls 10356.81, nolietojums Ls 3151.38, atlikusī vērtība Ls 7205.43.
1.8. Rundēnu pagasta teritorijas pl nojumu 2009-2021.gadam, uzskaites vērtība
Ls 10501.33, nolietojums Ls 2993.28, atlikusī vērtība Ls 7508.05.
15.§
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Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
no A. V. (par pašumu (adrese) kadastra numurs 6801 900 1161)
T.Binovska
Lēmuma teksts.

16.§
Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
no A. Ž. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 900 1922)
T.Binovska
Lēmuma teksts.

17.§
Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
no S. S. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 001 0089)
T.Binovska
Lēmuma teksts.

18.§
Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
no J. K. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru (6858 002 0304)
T.Binovska
Lēmuma teksts.

19.§
Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
no A. U. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6886 001 0125)
T.Binovska
Lēmuma teksts.

20.§
Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
no S. R. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6860 004 0045)
T.Binovska
Lēmuma teksts.

21.§
Par nekustam

pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
no L. S. (par pašumu (adrese) ar kadastra Nr. 6880 003 0258)
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T.Binovska
Lēmuma teksts.

22.§
Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
no M. S. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6860 009 0051)
T.Binovska
Lēmuma teksts.

23.§
Par nekustam

pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
no A. O. (par zemi ar kadastra numuru 6892 005 0105)
T.Binovska
Lēmuma teksts.

24.§
Par nekustam

pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
no A. O. (par zemi ar kadastra numuru 6892 005 0106)
T.Binovska
Lēmuma teksts.

25.§
Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
no J. N. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6858 001 0045)
T.Binovska
Lēmuma teksts.

26.§
Par nekustam

pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
no I. M. (par pašumu (adrese) ar kadastra 6860 001 0009)
T.Binovska
Lēmuma teksts.

27.§
Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
no V. M. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6858 010 0051)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
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28.§
Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
no M. K. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6892 008 0024)
T.Binovska
Lēmuma teksts.

29.§
Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
no M. K. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6892 008 0090)
T.Binovska
Lēmuma teksts.

30.§
Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
no J. D. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6892 003 0024)
T.Binovska
Lēmuma teksts.

31.§
Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
no O. B. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6846 007 0369)
T.Binovska
Lēmuma teksts.

32.§
Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2013.gada 13.augusta sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Ludzas apsaimniekot js”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese –
Krišj a Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/336 „Par brīvo dzīvokļu apsaimniekošanas maksas
apmaksu” (reģ. pašvaldīb ar Nr.3.1.1.8.1/499) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem 2013.gada jūlija mēnesī aprēķin to summu Ls 36,27 par neizīrēto dzīvokļu
apsaimniekošanas maksas apmaksu.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un vēstulēm pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2006. gada 12. decembra MK
noteikumu Nr.999 „K rtība, k d dzīvojam s telpas īrnieks un izīrēt js norēķin s ar pakalpojumu
sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojam s telpas lietošanu” 25. punktu un emot
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vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Norēķinos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ludzas apsaimniekot js” iekļaut
izdevumus par Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas
maksas apmaksu 2013.gada jūlija mēnesī par summu Ls 36,27 (trīsdesmit seši lati 27 santīmi).
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas
izdevumu 2013.gada jūlija mēnesi pilnīgu apmaksu Ls 36,27 (trīsdesmit seši lati 27 santīmi)
apmēr no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem
līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “Ludzas apsaimniekot js” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
33.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Skolas iel 13, Ludz ,
Ludzas novads
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība sa ēma 2013.gada 1.august sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese –
Krišj a Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. 18.03.2013. ar Nr.33.1.1.11.2/489) ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojam s m jas Ludz , Skolas iel 13 dzīvojam s
m jas energoefektivit tes veikšanai (daļēja rsienu siltin šanai un k p u telp logu nomai ai).
2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 15. punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
energoefektivit tes pas kumiem: 15.2.1.apakšpunkts nosaka, ja daudzdzīvokļu m jas kopēj platība
ir līdz 3000 m² ne vair k k Ls 10000.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, un konstatēja, ka pieteikum sniegt
inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada
pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
2013.gada 13.august komisijas sēdē komisija izskatot darbu t mi rsienu siltin šanai
dzīvojamai m jai Skolas iel 13, Ludz , kas ir par kopējo summu Ls 27187,30 ar PVN un saska
ar 2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 15.punkta 15.2.1.
apakšpunktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu Ls 10 000 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011. gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 15.punkta
15.2.1. apakšpunktu, un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu un teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
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Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Skolas iel 13, Ludz energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu no darbu t mes, tas ir Ls 10000 (desmit
tūkstoši lati un 00 santīmi).
2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “ LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
34.§
Par res maksas noteikšanu Ludzas novada pašvald bas pašum vai vald jum esošaj m
dz vojam m telp m Ludzas pils tas teritorij
A.Poik ne
Saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 14. b) apakšpunktu, likuma
„Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta pirmo daļu dzīvojam s telpas īre ir dzīvojam s telpas lietošanas
tiesību nodošana citai personai par maksu, 11¹.panta pirmo daļu pašvaldīb m piederošo dzīvojamo
telpu īres maksu nosaka attiecīg s pašvaldības dome. Saska
ar minēt likuma 11.pantu
dzīvojam s telpas īres maksu veido;
1) dzīvojam s m jas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcion la attiecīg s
izīrēt s dzīvojam s telpas platībai, un
2) peļ a.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13.panta otr daļa nosaka, ka, ja dzīvojam s telpas īres
līgum ir paredzēta iespēja līguma darbības laik paaugstin t dzīvojam s telpas īres maksu,
izīrēt js vismaz sešus mēnešus iepriekš rakstveid brīdina īrnieku par t s paaugstin šanu, ja vien
īres līgum nav noteikts cit di.
Pamatojoties uz likumu "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu" pašvaldība nedrīkst nodot savu īpašumu lietošan bez atlīdzības vai par pazemin tu
cenu un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
14. augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
14.augusta sēdes atzinumu un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – 4 (Voldem rs
Diba ins, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Olga Petrova); ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvojamo telpu īres maksu (turpm k – īres maksa) dzīvojam m telp m
Ludzas novada pašvaldības (turpm k – pašvaldība) īpašum vai valdījum esošaj s dzīvojam s
m j s, k arī atsevišķiem dzīvokļiem un dzīvojam m telp m (turpm k – dzīvojam s telpas) veido:
1.1. īres maksas daļa par dzīvojam s m jas apsaimniekošanu, kas ir proporcion la
attiecīg s izīrēt s dzīvojam s telpas platībai un kuru nosaka attiecīg s dzīvojam s m jas
p rvaldnieks.
1.2. īres maksas daļa, ko īrnieks maks par dzīvojam s telpas lietošanu.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.2.apakšpunkt īres maksas daļa, ko īrnieks maks par
dzīvojam s telpas lietošanu Ludzas pilsētas teritorij s sast da:
2.1. labiek rtot m dzīvojam m telp m – 0,10 Ls/m2 (0,14 EUR/m2);
2.2. dzīvojam m telp m ar daļēj m ērtīb m – 0,08 Ls/m2 (0,11 EUR/m2);
2.3. dzīvojam m telp m bez ērtīb m – 0,06 Ls/m2 (0,09 EUR/m2).
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3. Pašvaldības noteiktaj īres maksas daļ nav iekļauti šī lēmuma 1.1.apakšpunkt
apsaimniekošanas izdevumi, tie maks jami papildus, atbilstoši līgum ar m jas apsaimniekot ju
noteiktajiem izcenojumiem.
4. Noteikt, ka šī lēmuma 2.punkt Ludzas novada pašvaldības noteikt īres maksa st jas
spēk ar 2014.gada 1.martu.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības dzīvojamo m ju p rvaldniekiem rakstveid brīdin t
īrniekus par izmai m īres maks .
6. Ar šī lēmuma spēk st šanos atcelt 2011.gada 24.marta Ludzas novada domes lēmuma
(protokols Nr.4 21.§) Par dzīvojamo telpu īri” 1.un 2.punktu.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
35.§
Par res maksas noteikšanu Ludzas novada pašvald bas pašum vai vald jum esošaj m
dz vojam m telp m pagastu teritorij s
A.Poik ne
Ludzas novada pagastos pirms novada izveidošanas period bija noteiktas daž das īres
maksas par pašvaldības dzīvokļu lietošanu. Saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s
daļas 14. b) apakšpunktu „Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta pirmo daļu dzīvojam s telpas īre ir
dzīvojam s telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu, 11¹.panta pirmo daļu
pašvaldīb m piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīg s pašvaldības dome. Saska
ar minēt likuma 11.pantu dzīvojam s telpas īres maksu veido;
1) dzīvojam s m jas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcion la attiecīg s
izīrēt s dzīvojam s telpas platībai, un
2) peļ a.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13.panta otr daļa nosaka, ka, ja dzīvojam s telpas īres
līgum ir paredzēta iespēja līguma darbības laik paaugstin t dzīvojam s telpas īres maksu,
izīrēt js vismaz sešus mēnešus iepriekš rakstveid brīdina īrnieku par t s paaugstin šanu, ja vien
īres līgum nav noteikts cit di.
Pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu" pašvaldība nedrīkst nodot savu īpašumu lietošan bez atlīdzības vai par pazemin tu
cenu. Lai sa emtu atlīdzību par pašvaldības dzīvojamo telpu lietošanu un nodrošin tu vien dus
nosacījumus vis novada teritorij un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 14. augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu un soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR –
11 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – 4 (Voldem rs Diba ins, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Olga Petrova);
ATTURAS - nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt īres maksas daļu, ko īrnieks maks par dzīvojam s telpas lietošanu Ludzas
novada pagastu teritorij s:
Isnaudas pagast : 0,08 Ls/m2 (0,11 EUR/m2)
Cirmas pagast : 0,08 Ls/m2 (0,11 EUR/m2)
Pure u pagast : 0,08 Ls/m2 (0,11 EUR/m2)
Nirzas pagast : 0,08 Ls/m2 (0,11 EUR/m2)
Pildas pagast : 0,08 Ls/m2 (0,11 EUR/m2)
ukšu pagast : 0,08 Ls/m2 (0,11 EUR/m2)
Istras pagast : 0,08 Ls/m2 (0,11 EUR/m2)
Rundēnu pagast : 0,08 Ls/m2 (0,11 EUR/m2)
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2. Pašvaldības noteiktaj īres maksas daļ nav iekļauti apsaimniekošanas izdevumi, tie
maks jami papildus, atbilstoši līgum ar m jas apsaimniekot ju noteiktajiem izcenojumiem.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 2.punkt noteikt īres maksa st jas spēk ar 2014.gada 1.martu.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības pagastu p rvalžu vadīt jiem rakstveid brīdin t
īrniekus par izmai m īres maks .
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
36. §
Par autoceļa A12 maršruta posma km 124.07-125.26 un posma km
128.05-128.19 nodošanu valsts pašum
A.Isakovičs
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta, 2.punktu, LR likuma „Publiskas
personas mantas atsavin šanas likums” 42.pantu 2.daļu, emot vēr Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 14. augusta sēdes atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodod bez atlīdzības valsts īpašum Satiksmes ministrijas person sekojošus Ludzas
novada pašvaldībai piekrītošos valsts galven autoceļa A12 maršruta posmus – nekustamos
īpašumus:
1.1. Ludzas novada pašvaldības īpašumu „Latgales iela” (nekustam īpašuma kadastra
Nr.6801 003 0265) ar zemes vienību 1,9147 ha platīb (zemes vienības kadastra apzīmējums 6801
003 0260), „Kr slavas iela” (nekustam īpašuma kadastra Nr.6801 003 0228) ar zemes vienību
2,1624 ha platīb (zemes vienības kadastra apzīmējums 6801 003 0228), „Kr slavas iela”
(nekustam īpašuma kadastra Nr. 6801 007 0192) ar zemes vienību 0,3234 ha platīb (zemes
vienības kadastra apzīmējums 6801 007 0191) un uz tiem izbūvēti inženierbūvi – valsts galven
autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza - Krievija robeža (Terehova) maršruta posmu km
124,07-125,26 (Latgales iela, Kr slavas iela).
1.2. Ludzas novada pašvaldības īpašumu „Latgales iela” (nekustam īpašuma kadastra
Nr.6801 008 0101) ar zemes vienību 0,5596 ha platīb (zemes vienības kadastra apzīmējums 6801
008 0098) un uz t izbūvēto inženierbūvi – valsts galven autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne Ludza - Krievijas robeža (Terehova) maršruta posmu km 128,05-128,19 (Latgales iela).
2. Ar š lēmuma pie emšanu, spēku zaudē Ludzas novada domes 26.04.2012. lēmums
„Par autoceļa A12 tranzītielu posmu nodošanu valsts īpašum ” (protokols Nr. 11; 62 §) un Ludzas
novada domes 23.05.2013. lēmums „Par grozījumiem Ludzas novada domes 26.04.2012. sēdes
lēmum „Par autoceļa A12 tranzītielu posmu nodošanu valsts īpašum ”” (protokols Nr. 10; 42§).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada domes priekšsēdēt jai A.Gendelei.
37.§
Par rūpniecisk s zvejas ties bu nomas l guma pagarin šanu ar individu lo komersantu
„Tarasovs V” komerci lajai zvejai Cirmas ezer
A.Strazds
Ludzas novada dome ir izskatījusi individu l komersanta „Tarasovs V”, vienotais
reģistr cijas numurs 42402013376, juridisk adrese: Kosmonautu iela 10-3, Rēzekne, 2013.gada

33
22.jūlija iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb reģistrēts 22.07.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/1650) par
rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu komerci lajai zvejai Cirmas ezer .
Saska ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas ezers ir publiskais ezers, kur , iz emot zušu,
stagaru, ezera salaku un vīķu specializētu zveju, rūpniecisk zveja ir aizliegta.
2008.gada 3.jūlij Cirmas pagasta padome parakstīja rūpniecisk s zvejas tiesību nomas
līgumu Nr.3 ar individu lo komersantu „Tarasovs V”, saska ar kuru rūpniecisk s zvejas tiesības
komerci lajai zvejai Cirmas ezer tika iznom tas uz pieciem gadiem, t.i., līdz 2013.gada 3.jūlijam.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 8.punkts nosaka, ja slēdz
jaunu nomas līgumu vai pagarina ūdenstilpes nomas līguma vai rūpniecisk s zvejas tiesību nomas
līguma termi u, priekšroka dodama iepriekšējam ūdenstilpes vai rūpniecisk s zvejas tiesību
nomniekam, kas nomas līguma darbības laik ir pildījis visus līguma nosacījumus.
Individu lais komersants „Tarasovs V”, vienotais reģistr cijas numurs 42402013376, sav
22.07.2013. iesniegum (Ludzas novada pašvaldīb reģistrēts 22.07.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/1650)
lūdz noslēgt rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu komerci lajai zvejai Cirmas ezer uz 5
(pieciem) gadiem zvejai ar 5 (pieciem) zušu murdiem (ar sētas garumu līdz 30 m).
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpniecisk s zvejas tiesības publiskajos ūde os (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūde os, kuros
zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģēt s valsts (izpildvaras) funkcijas, iznom vietēj
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 17.punkts nosaka, ka
iznom jot rūpniecisk s zvejas tiesības fizisk m un juridisk m person m, ievēro Zvejniecības
likuma 7.panta sestaj daļ noteikt s prasības par priekšrocīb m zvejas tiesību nom . Zvejniecības
likuma 7. panta sestaj daļ noteikts, ka iznom jot zvejas tiesības, priekšroka ir tai
komercsabiedrībai vai individu lajam komersantam, kas darbojas attiecīg s pašvaldības teritorij ,
ir saistīts ar komerci lo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis
iepriekš noslēgt līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 27.1.apakšpunkts
nosaka, ja rūpniecisk s zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, t s iznom komerci lajai
zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Šo noteikumu 53.punkt paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpniecisk s zvejas tiesību nomas
parauglīgumu (noteikumu 1.pielikums).
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 71.punkts nosaka, ka
zivju nozvejas apjoma vai zvejas rīku skaita limitu rūpniecisk s zvejas tiesību nomniekam nosaka,
emot vēr komerci l s zvejas vai pašpatēri a zvejas veidu, nomnieka zvejas iespējas un
efektivit ti iepriekšēj zvejas tiesību izmantošanas termi , k arī kopējo zvejas limita lielumu,
zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku priekšrocības un citus
zivsaimnieciskus un reģion lus faktorus.
emot vēr iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirm s daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11. panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 8., 13., 14. punktu, 27.1.
apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374
„Noteikumi par rūpniecisk s zvejas limitiem un to izmantošanas k rtību iekšējos ūde os” 3., 4.,
7.2. apakšpunktu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
14.augusta kopīg s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
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Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS - nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma uz 5 (pieciem) gadiem ar individu lo
komersantu „Tarasovs V”, vienotais reģistr cijas numurs 42402013376, juridisk adrese:
Kosmonautu iela 10-3, Rēzekne, komerci lajai zvejai Cirmas ezer ar 5 (pieciem) zušu murdiem
(sētas garums līdz 30 m).
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar individu lo
komersantu „Tarasovs V”, vienotais reģistr cijas numurs 42402013376, juridisk adrese:
Kosmonautu iela 10-3, Rēzekne, rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu komerci lajai zvejai
Cirmas ezer no 2013.gada 22.augustam līdz 2018.gada 22.augustam.
3. Lēmumu var p rsūdzēt viena mēneša laik no t spēk st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.

38.§
Par rūpniecisk s zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar Zvirgzdenes pagasta zemnieku
saimniec bu ”PUSSALA M” komerci lajai zvejai Cirmas ezer
A.Strazds
Ludzas novada dome ir izskatījusi Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecības
„PUSSALA M”, vienotais reģistr cijas numurs 52401015901, juridisk adrese: T lavijas iela 147,
Ludza, Ludzas novads, 2013.gada 18.janv ra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb reģistrēts
18.01.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/121) par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu
komerci lajai zvejai Cirmas ezer .
Saska ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas ezers ir publiskais ezers, kur , iz emot zušu,
stagaru, ezera salaku un vīķu specializētu zveju, rūpniecisk zveja ir aizliegta.
Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība „PUSSALA M”, vienotais reģistr cijas numurs
52401015901, sav 18.01.2013. iesniegum (Ludzas novada pašvaldīb reģistrēts 18.01.2013. ar
Nr.3.1.1.11.2/121) lūdz noslēgt rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu komerci lajai zvejai
Cirmas ezer uz 15 (piecpadsmit) gadiem zvejai ar 5 (pieciem) zušu murdiem (ar sētas garumu
līdz 30 m), jo uz ēmuma pamatdarbības veids ir zvejniecība, zivju produkcijas p rstr de u.c. ar
zvejniecību saistīti pakalpojumi.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpniecisk s zvejas tiesības publiskajos ūde os (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūde os, kuros
zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģēt s valsts (izpildvaras) funkcijas, iznom vietēj
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 17.punkts nosaka, ka
iznom jot rūpniecisk s zvejas tiesības fizisk m un juridisk m person m, ievēro Zvejniecības
likuma 7.panta sestaj daļ noteikt s prasības par priekšrocīb m zvejas tiesību nom . Zvejniecības
likuma 7. panta sestaj daļ noteikts, ka iznom jot zvejas tiesības, priekšroka ir tai
komercsabiedrībai vai individu lajam komersantam, kas darbojas attiecīg s pašvaldības teritorij ,
ir saistīts ar komerci lo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis
iepriekš noslēgt līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 27.1.apakšpunkts
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nosaka, ja rūpniecisk s zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, t s iznom komerci lajai
zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Šo noteikumu 53.punkt paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpniecisk s zvejas tiesību nomas
parauglīgumu (noteikumu 1.pielikums).
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 71.punkts nosaka, ka
zivju nozvejas apjoma vai zvejas rīku skaita limitu rūpniecisk s zvejas tiesību nomniekam nosaka,
emot vēr komerci l s zvejas vai pašpatēri a zvejas veidu, nomnieka zvejas iespējas un
efektivit ti iepriekšēj zvejas tiesību izmantošanas termi , k arī kopējo zvejas limita lielumu,
zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku priekšrocības un citus
zivsaimnieciskus un reģion lus faktorus.
emot vēr iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirm s daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11. panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 13., 14. punktu, 27.1.
apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374
„Noteikumi par rūpniecisk s zvejas limitiem un to izmantošanas k rtību iekšējos ūde os” 3., 4.,
7.2. apakšpunktu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
14.augusta kopīg s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS - nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma uz 5 (pieciem) gadiem ar
Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniec bu „PUSSALA M”, vienotais reģistr cijas numurs
52401015901, juridisk adrese: T lavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, komerci lajai zvejai
Cirmas ezer ar 5 (pieciem) zušu murdiem (sētas garums līdz 30 m).
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniec bu „PUSSALA M”, vienotais reģistr cijas numurs
52401015901, juridisk adrese: T lavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, rūpniecisk s zvejas
tiesību nomas līgumu komerci lajai zvejai Cirmas ezer no 2013.gada 22.augustam līdz 2018.gada
22.augustam.
3. Lēmumu var p rsūdzēt viena mēneša laik no t spēk st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
39.§
Par rūpniecisk s zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar Zvirgzdenes pagasta zemnieku
saimniec bu ”PUSSALA M” komerci lajai zvejai Pildas ezer
A.Strazds
Ludzas novada dome ir izskatījusi Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecības
„PUSSALA M”, vienotais reģistr cijas numurs 52401015901, juridisk adrese: T lavijas iela 147,
Ludza, Ludzas novads, 2013.gada 5.febru ra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb reģistrēts
05.02.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/242) par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu
komerci lajai zvejai Pildas ezer .
Saska ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas ezers ir publiskais ezers.
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Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība „PUSSALA M”, vienotais reģistr cijas numurs
52401015901, sav 05.02.2013. iesniegum (Ludzas novada pašvaldīb reģistrēts 05.02.2013. ar
Nr.3.1.1.11.2/242) lūdz noslēgt rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu komerci lajai zvejai
Pildas ezer uz 5 (pieciem) gadiem zvejai ar zvejas tīklu limitu 300 (trīs simti) m.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpniecisk s zvejas tiesības publiskajos ūde os (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūde os, kuros
zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģēt s valsts (izpildvaras) funkcijas, iznom vietēj
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 17.punkts nosaka, ka
iznom jot rūpniecisk s zvejas tiesības fizisk m un juridisk m person m, ievēro Zvejniecības
likuma 7.panta sestaj daļ noteikt s prasības par priekšrocīb m zvejas tiesību nom . Zvejniecības
likuma 7. panta sestaj daļ noteikts, ka iznom jot zvejas tiesības, priekšroka ir tai
komercsabiedrībai vai individu lajam komersantam, kas darbojas attiecīg s pašvaldības teritorij ,
ir saistīts ar komerci lo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis
iepriekš noslēgt līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 27.1.apakšpunkts
nosaka, ja rūpniecisk s zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, t s iznom komerci lajai
zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Šo noteikumu 53.punkt paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpniecisk s zvejas tiesību nomas
parauglīgumu (noteikumu 1.pielikums).
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 71.punkts nosaka, ka
zivju nozvejas apjoma vai zvejas rīku skaita limitu rūpniecisk s zvejas tiesību nomniekam nosaka,
emot vēr komerci l s zvejas vai pašpatēri a zvejas veidu, nomnieka zvejas iespējas un
efektivit ti iepriekšēj zvejas tiesību izmantošanas termi , k arī kopējo zvejas limita lielumu,
zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku priekšrocības un citus
zivsaimnieciskus un reģion lus faktorus.
emot vēr iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirm s daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11. panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 13., 14. punktu, 27.1.
apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374
„Noteikumi par rūpniecisk s zvejas limitiem un to izmantošanas k rtību iekšējos ūde os” 3., 4.,
7.2. apakšpunktu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
14.augusta kopīg s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS - nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma uz 5 (pieciem) gadiem ar
Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniec bu „PUSSALA M”, vienotais reģistr cijas numurs
52401015901, juridisk adrese: T lavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, komerci lajai zvejai
Pildas ezer ar 300 (trīs simti) metrus garu zvejas tīklu.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniec bu „PUSSALA M”, vienotais reģistr cijas numurs
52401015901, juridisk adrese: T lavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, rūpniecisk s zvejas
tiesību nomas līgumu komerci lajai zvejai Pildas ezer no 2013.gada 22.augustam līdz 2018.gada
22.augustam.
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3. Lēmumu var p rsūdzēt viena mēneša laik no t spēk st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
40.§
Par Saistošo noteikumu Nr.21 „Groz jumi Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra
saistošajos noteikumos Nr.11 „Ludzas novada teritorijas kopšanas un būvju uztur šanas
noteikumi” apstiprin šanu
A.Strazds, A.Gendele
Uzklausot zi ojumu par lēmuma projektu un precizējumiem saistošajos noteikumos, sēdes
vadīt ja A.Gendele aicina balsot par lēmuma projektu ar precizējumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 43.panta pirm s daļas
5. un 6.punktu un Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Ludzas novada teritorijas
kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. triju dienu laik pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.21
„Grozījumi Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Ludzas
novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” rakstisk un elektronisk veid
nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.21
„Grozījumi Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Ludzas
novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” saska
ar likuma „Par
pašvaldīb m” 45.panta nosacījumiem:
3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada Vēstis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada pašvaldības ēk .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu ēk s.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
41.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
M.Romanovska
Ludzas novada pašvaldība ir sa ēmusi un izskatījusi Ludzas pension ru biedrības
„Līdzdalībai nav vecuma” 07.08.2013 iesniegumu ar lūgumu nodrošin t transportu braucienam
uz Aglonu 2013.gada 14.august .
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles
k rtības nolikuma 14.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedrisk organiz cija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pas kumu.
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Saska ar Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles k rtības
nolikuma 16.punktu, pas kumu realizēšanai piešķiram summa ir līdz Ls 100,00.
emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas kopīg s
sēdes 2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas pension ru biedrībai „Līdzdalībai nav vecuma” pašvaldības
finansējumu LVL 100,00 apmēr autobusa apmaksai braucienam uz Aglonu.
2. Ludzas pension ru biedrībai „Līdzdalībai nav vecuma” divu nedēļu laik pēc pas kuma
iesniegt Ludzas novada pašvaldībai p rskatu par finansu līdzekļu izlietojumu saska
ar
piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgus maks jumus apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
42.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
M.Romanovska
Ludzas novada pašvaldība ir sa ēmusi un izskatījusi Ludzas Diabēta biedrības 24.07.2013
iesniegumu ar lūgumu nodrošin t pašvaldības līdzfinansējumu projektam „Uzvarēsim diabētu
kop ” 1220,7 LVL apmēr . Projekta kopēj s izmaksas ir 12203,71 LVL.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles
k rtības nolikuma 8.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedrisk organiz cija, kura projekta aktivit tes tiks realizētas novada teritorij un pl noties
rezult ti attīsta un sak rto publisko rtelpu – labiek rto un uzlabo vidi un infrastruktūru.
Saska ar Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles k rtības
nolikuma 13.punktu, projekta finansējumam piešķiram summa līdz 1000, 00 LVL vienam
projektam, bet ne vair k k 25% no projekta attiecin maj m izmaks m.
emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas kopīg s
sēdes 2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Diabēta biedrībai pašvaldības līdzfinansējumu LVL 1000,00 apmēr
projekta „Uzvarēsim diabētu kop ” īstenošanai.
2. Ludzas Diabēta biedrībai divu nedēļu laik pēc projekta īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai p rskatu par finansu līdzekļu izlietojumu saska ar piešķiršanas mērķi,
pievienojot attiecīgus maks jumus apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
43.§
Par Ludzas novada pašvald bas stipendiju nolikuma groz jumu apstiprin šanu
M.Romanovska
Lai sekmētu studējoš s jaunatnes piesaistīšanu Ludzas novad un nodrošin tu Ludzas
novada pašvaldību, to iest des un komercsabiedrības ar kvalificētiem speci listiem, k arī emot
vēr Ludzas novada domes soci l s, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas,
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teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
14.augusta sēžu atzinumus, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības stipendiju nolikuma grozījumus saska ar
pielikumu.
2. Ludzas novada pašvaldības stipendiju nolikuma grozījumi st jas spēk lēmuma
pie emšanas dien .
44.§
Par Ludzas novada pašvald bas stipendiju piešķiršanas komisijas sast va apstiprin šanu
M.Romanovska
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības stipendiju nolikuma 1.4.punktu, ka arī Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas un Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2013.gada 14.augusta sēžu atzinumiem, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisiju š d sast v :
Komisijas priekšsēdēt ja:
Ludzas novada pašvaldības priekšsēdēt ja Al na Gendele;
Komisijas locekli:
Attīstības un nekustam īpašuma nodaļas vadīt ja M r te Romanovska;
Soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas priekšsēdēt js
Edgars Mekšs;
SIA „Ludzas rajona slimnīca” virs rste Gunta Kozlova;
Administratīvas nodaļas person la speci liste In ra Strazda.
45.§
Par Ludzas novada pašvald bas stipendiju piešķiršanas atbalst mo profesion lo studiju
specialit šu apstiprin šanu
M.Romanovska
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības stipendiju nolikuma 1.3.punktu, kurš nosaka,
ka Dome ar atsevišķu lēmumu nosaka Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai
atbalst m s profesion l s studiju specialit tes k rtēj g d , ka arī Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
un Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
14.augusta sēžu atzinumiem, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes deput ts Juris Atstupens, atkl ti balsojot:
PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
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Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt š das profesion lo studiju specialit tes:
- rstniecīb ;
- arhitektūr .
2. Noteikt, ka 2013.gad tiks piešķirtas 4 (četras) pašvaldības stipendijas.
46.§
Par Saistošo noteikumu Nr.22
„Par nekustam pašuma nodokļa piem rošanu
Ludzas novada administrat vaj teritorij 2014.gad ’’ apstiprin šanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 14.panta pirm s daļas
3.punktu un likuma “Par nekustam īpašuma nodokli” 1.panta otr s daļas 9¹.panta, 9. panta otro
daļu, emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
14.augusta sēžu atzinumus, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.22 „Par nekustam īpašuma
nodokļa piemērošanu Ludzas novada administratīvaj teritorij 2014.gad ” saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. triju dienu laik pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikums Nr.22 „Par
nekustam īpašuma nodokļa piemērošanu Ludzas novada administratīvaj teritorij 2014.gad ”
rakstisk un elektronisk veid nosūtīt zin šanai Vides aizsardzības un reģion l s attīstības
ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.22 „Par
nekustam īpašuma nodokļa piemērošanu Ludzas novada administratīvaj teritorij 2014.gad ”
publicēt Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas Novada Vēstis”, izlikt saistošos
noteikumus redzam viet Ludzas novada pašvaldības ēk un ievietot tos Ludzas novada
pašvaldības m jas lap www.ludzaspils.lv;
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu ēk s.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
47.§
Par Saistošo noteikumu Nr.23
”K rt ba, k d ar nekustam pašuma nodokli apliek vidi degrad jošas,
sagruvušas vai cilv ku apdraudošas būves Ludzas novad ”
apstiprin šanu
K.Nikolajeva
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par nekustam īpašuma nodokli” 3.panta
1 .daļu, emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
14.augusta sēžu atzinumus, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1

1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.23 „K rtība, k d ar
nekustam īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves
Ludzas novad ” saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. triju dienu laik pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.23
„K rtība, k d ar nekustam īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
apdraudošas būves Ludzas novad ” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt zin šanai Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.23 „K rtība,
k d ar nekustam īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas
būves Ludzas novad ” publicēt Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas Novada
Vēstis”, izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada pašvaldības ēk un ievietot tos
Ludzas novada pašvaldības m jas lap www.ludzaspils.lv.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu ēk s.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
48.§
Par sabiedr bas ar ierobežotu atbild bu „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”
pamatkapit la palielin šanu
K.Nikolajeva
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapit la daļ m un kapit lsabiedrīb m” 43.panta pirm
daļa nosaka, ka sabiedrības pamatkapit lu var palielin t dalībniekiem izdarot ieguldījumus
sabiedrības pamatkapit l un pretī sa emot attiecīgu jaunu daļu skaitu, likuma 42.pants nosaka, ka
pamatkapit lu drīkst palielin t vai samazin t, tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu,
kur iekļauti pamatkapit la palielin šanas vai samazin šanas noteikumi un 14.panta pirm daļ
noteikts, ja pašvaldības kapit la daļu turēt js ir pašvaldība, šaj likum paredzētos kapit la daļu
turēt ja lēmumus pie em pašvaldības domes priekšsēdēt js (turpm k arī — kapit la daļu turēt ja
p rst vis).
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, socialo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
14.augusta sēžu atzinumus, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
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1. Ludzas novada pašvaldībai palielin t sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” pamatkapit lu izdarot mantisko ieguldījumu SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” pamatkapit l LVL 75 900,00 (septi desmit pieci tūkstoši devi i simti
lati 00 santīmi) apmēr un pretī sa emot 75 900,00 (septi desmit pieci tūkstoši devi i simti)
vien das nedal mas kapit la daļas.
2. Kapit la daļu turēt ja p rst vim sasaukt dalībnieku sapulci un pie emt lēmumu par
sabiedrības pamatkapit la palielin šanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei In rai Vondai piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” rakstveid nosūtīt domes lēmumu.
49. §
Par dz vokļa pašuma Nr. 8, Ludz , Liep jas iel 25A, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai
E.Mekšs
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4. panta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai un likuma 4. panta
ceturt s daļas 5.punktu - atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustam īpašuma
atsavin šanu var ierosin t īrnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š vēlas nopirkt dzīvojamo
m ju, t s dom jamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
Ludzas novada pašvaldīb tika reģistrēts Anast sijas Burbo
(dzīvokļa īrnieka)
atsavin šanas ierosin jums (Reģ. Nr. 3.1.1.11.2/1864), dzīvo: Liep jas iel 25A dz. 8, Ludz ,
Ludzas novad .
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5. panta
pirmo daļu, atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
atvasin t s publisk s personas lēmējinstitūcija, emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013. gada 14. augusta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr. 8, Ludz ,
Liep jas iel 25A, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” un 2013. gada 14. augusta
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīgas komitejas un 2013. gada 14. augusta
finanšu past vīg s komitejas sēžu atzinumus, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Uzs kt dzīvokļa Nr. 8, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Liep jas iel 25A
atsavin šanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr. 8, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Liep jas iel
25A, reģistrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
50.§
Par A.Gendeles komand jumu uz Polijas Republiku
S.Jakovļevs
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Pamatojoties uz sa emto Polijas Republikas Makovas pašvaldības uzaicin jumu (Ludzas
novada pašvaldīb sa emts 26.07.2013., reģistrēts ar reģistr cijas numuru 3.1.1.8.1/465)
2013.gada 13-15.septembrī apmeklēt XXXVI Skierniewickie ziedu, augļu un d rze u svētku
pas kumus, ievērojot Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumus Nr.969 „K rtība, k d atlīdzin mi ar
komandējumiem saistītie izdevumi” un likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu, emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 14.augusta
sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbīb ” balsošan nepiedal s domes priekšsēdēt ja Alīna Gendele, atkl ti balsojot: PAR – 14
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Norīkot Ludzas novada domes priekšsēdēt ju Al nu Gendeli komandējum uz Polijas
Republiku, Makovas pilsētu no 2013.gada 13.septembra līdz 16.septembrim.
2. Komandējuma izdevumi tiks segti no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Tiek skatīti domes sēdes papildus darba k rtības jaut jumi.
51.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes 29.12.2011. s des l mum „Par Ludzas novada
tautas namu direktoru/vad t ju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr.30, 10.§)
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iest žu darbinieku darba samaksas un
soci lo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un soci lo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot vēr Ludzas novada
finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un
Ludzas novada soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
20.augusta kopīg s rk rtas sēdes atzinumu, nebalso Olita Bakl ne, atkl ti balsojot: PAR – 14
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 29.12.2011. sēdes lēmuma „Par Ludzas novada tautas
namu direktoru/vadīt ju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr.30, 10.§) 1.pielikum š du
grozījumu:
1.1. ar 2013.gada 1.septembri palielin t Pildas tautas nama vadīt ja (profesijas kods 1431
11) amata vienību – no 0,75 amata vienības uz 1 amata vienību un izteikt 1.pielikuma tabulas
9.punktu š d redakcij :
9.

Pildas tautas nama vadīt js

1431 11

270,00

1

270,00

2. Ar 2013.gada 1.septembri spēku zaudē Ludzas novada domes 29.12.2011. sēdes lēmuma
„Par Ludzas novada tautas namu direktoru/vadīt ju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr.30, 10.§)
1.pielikuma tabulas 9.punkts.
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52.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Bazn cas iel 8,
Ludz , Ludzas novads
A.Poik ne

Ludzas novada pašvaldība sa ēma 2013. gada 20.august sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese
– Krišj a Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. 20.08.2013.ar Nr.3.1.1.8.1/509) ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojam s m jas Ludz , Baznīcas iel 8 dzīvojam s
m jas energoefektivit tes veikšanai (gala rsienas siltin šanai).
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 15.punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
energoefektivit tes pas kumiem: 15.2.2.apakšpunkts nosaka, ja daudzdzīvokļu m jas kopēj platība
ir no 3001 m² līdz 4000 m² ne vair k k Ls 12000.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, un konstatēja, ka pieteikum sniegt
inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada
pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
2013.gada 20.augusta komisijas sēdē komisija izskatot darbu t mi gala sienas siltin šanai
dzīvojamai m jai Baznīcas iel 8, Ludz , kas ir par kopējo summu Ls 4854,88 un saska ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 15.punkta 15.2.2.
apakšpunktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu 50 % apmēr , tas ir līdz Ls 2427,44
apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011. gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 15.punkta
15.2.2. apakšpunktu un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas,
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2013.gada 20.augusta kopīg s rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Baznīcas iel 8, Ludz gala rsienu siltin šanai, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu no darbu t mes, tas ir Ls 2427,44 (divi tūkstoši četri simti
divdesmit septi i lati un 44 santīmi).
2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “ LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
53.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Latgales iel 51,
Ludz , Ludzas novads
A.Poik ne
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Ludzas novada pašvaldība sa ēma 2013.gada 20.august sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese
– Krišj a Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. 20.08.2013. ar Nr.3.1.1.8.1/510) ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojam s m jas Ludz , Latgales iel 51
dzīvojam s m jas energoefektivit tes veikšanai (apkures un karst ūdens padeves sistēmas
nomai a).
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 11.4. punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts ES atbalstīt
un finansēt projekta daudzdzīvokļu m ju siltumnoturības uzlabošanas pas kumu ietvaros pl notie
darbi, kas nepieciešami kopēj projekta īstenošan , bet atbalsta programm ir noteiktas k
neattiecin m s izmaksas un 15. punkta 15.2.3.apakšpunkts nosaka, ja daudzdzīvokļu m jas kopēj
platība ir liel ka par 4001 m² ne vair k k Ls 15000.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, un konstatēja, ka pieteikum sniegt
inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada
pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
2013.gada 20.augusta komisijas sēdē komisija izskatot darbu t mi par apkures un karst
ūdens padeves sistēmas nomai a dzīvojamai m jai Latgales iel 51, Ludz , kas ir par kopējo
summu Ls 19519,12 un saska
ar 2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo
noteikumu Nr. 19 15.punkta 15.2.3. apakšpunktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu
Ls 15000 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011. gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 15.punkta
15.2.3. apakšpunktu un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas,
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2013.gada 20.augusta kopīg s rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Latgales iel 51, Ludz apkures un karst ūdens padeves
sistēmas nomai ai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu no darbu t mes, tas ir
Ls 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši lati un 00 santīmi).
2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “ LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
54.§
Sadz ves atkritumu šķirošanas akcijas „Ludzas novad Skol ni šķiro!” nolikums
A.Strazds
Lai veidotu pievilcīg ku un droš ku vidi sev apk rt un samazin tu ietekmi uz apk rtējo
vidi, lai veicin tu dalītu atkritumu v kšanu pašvaldības teritorij , veicin tu jauniešu izpratnes
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veidošanos par atkritumu šķirošanu un otrreizēju atkritumu p rstr di, k arī pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas 2.punktu, emot vēr Ludzas novada domes
finanšu past vīg s, teritori l s un attīstības past vīg s un komitejas un soci lo, izglītības un
kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 20.augusta kopīg s rk rtas sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t sadzīves atkritumu šķirošanas akcijas „Ludzas novad Skolēni šķiro!”
nolikumu.
2. Akcijas laiku noteikt no 2013.gada 16.septembra līdz 2013.gada 1.decembrim.
55.§
Par Ludzas novada pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanas un kontroles k rt bas
nolikuma groz jumu apstiprin šanu
M.Romanovska
Lai veicin tu pilsonisk s sabiedrības aktivit tes attīstību novad un finansi li atbalstītu
av rijas situ ciju novēršanu infrastruktūras labiek rtošanas jom , k arī emot vēr Ludzas
novada domes Soci l s, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas, Teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas un Finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 20.augusta kopīg s
rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles
k rtības nolikuma grozījumus saska ar pielikumu.
2. Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles k rtības nolikuma
grozījumi st jas spēk n kamaj dien pēc lēmuma pie emšanas.

56.§
Par nekustam

pašuma iegūšanu pašvald bas pašum
K.Nikolajeva

Izskatot Ludzas Ebreju draudzes, Reģ. Nr.99500001846, jur. adrese: Rai a iel 34-1,
Ludz , Ludzas novad , 2013.gada 2.augusta iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb reģ.
02.08.2013. ar Nr.3.1.1.7.1/839), kur Ludzas Ebreju draudze izsaka vēlēšanos Ludzas novada
pašvaldībai d vin t nekustamo īpašumu 1.maija iel 30, Ludz , Ludzas novad (kad.Nr.6801 004
0332), kas sast v no zemes gabala ar kad.Nr.6801 004 0332 un vienas ēkas ar kadastra
apzīmējumu Nr.6801 004 0332 001, saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 14.panta pirm s daļas
2.punktu, 21.panta pirm s daļas 17.punktu, emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas 2013.gada 20.augusta kopīg s rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:

47
1.Pie emt d vin jum Ludzas novada pašvaldības īpašum nekustamo īpašumu 1.maija
iel 30, Ludz , Ludzas novad , ar kad.Nr.6801 004 0332, kas sast v no zemes gabala ar
kad. Nr.6801 004 0332 un vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.6801 004 0332 001.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot nekustam īpašuma
d vin juma līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
57.§
Par 2013.gada 25.jūlija Ludzas novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.18
„Par pašvald bas zemes nomas maksas apm ru Ludzas novad ” preciz šanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 45.panta ceturto daļu, LR Vides aizsardzības un
reģion l s attīstības ministrijas 2013.gada 14.augusta atzinumu Nr.18-6/7613 „Par saistošajiem
noteikumiem”, emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2013.gada 20.augusta kopīg s rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus precizējumus Ludzas novada domes 2013.gada 25.jūlija Ludzas novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.18 ’’Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas
novad ”:
Precizēt saistošo noteikumu 1.1.un 1.2.punktu izteikt tos š d redakcij :
„1.1. Šie saistošie noteikumi nosaka Ludzas novada pašvaldības piederoš s vai piekrītoš s
neapbūvēt s zemes nomas maksas apmēru Ludzas novada administratīvaj teritorij .
1.2. Šie saistošie noteikumi attiecas uz juridisk m un fizisk m person m, kuras vēlas
nom t vai nom Ludzas novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo neapbūvētu zemi”
2. Precizēt saistošos noteikumus, izslēgt noteikumu 1.3.punktu.
3. Precizēt saistošo noteikumu numer ciju.
4. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai šo lēmumu un precizētos saistošos noteikumus
Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novad ” rakstisk un elektronisk
veid nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
58.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra nolikum „Ludzas novada
pašvald bas darba samaksas un soci lo garantiju nolikums”
A.Gendele, J.Kušča, V.Diba ins, I.Lapšovs, J.Atstupens, E.Mekšs, K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deput ta statusa likuma
14.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumu, likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 13.punktu un 27.punktu, ievērojot
29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju nolikuma
(apstiprin ts ar Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.20,
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34.§)) 9.1.punktu un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 20.augusta kopīg s rk rtas sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – 4 (Voldem rs Diba ins, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Olga Petrova); ATTURAS - nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra nolikum
pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju nolikums” š dus grozījumus:

„Ludzas novada

1.1. izteikt 2.nodaļas 2.1., 2.2. un 2.3.punktu š d redakcij :
„2.1. Domes deput ti, kuri neie em algotu amatu domē, par piedalīšanos Domes un Domes
past vīgo komiteju sēdēs, k arī to institūciju sēdēs, kuru sast v deput ts ir ievēlēts (komisijas,
darba grupas, padomes u.c.) un par citu deput tu pien kumu pildīšanu (40 stundas mēnesī) sa em
mēnešalgu, kas noteikta Centr l s statistikas p rvaldes ofici laj statistikas pazi ojum
publicētajam valstī str d jošo mēneša vidēj s darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos
latos, piemērojot koeficientu 0,35. Domes deput tu mēnešalgu nosaka ar Domes lēmumu.
Mēnešalga tiek noapaļota pilnos latos.
2.2. Domes deput tiem, kuri nepiedal s vis s Domes un Domes past vīgo komiteju sēdēs,
mēnešalga tiek samazin ta proporcion li kavēto sēžu skaitam, t.i., par katru neapmeklēto Domes
sēdi – LVL 20,00 (EUR 28,46), par katru neapmeklēto Domes past vīg s komitejas sēdi – LVL
15,00 (EUR 21,34).
2.3. Domes deput tu darba laika uzskaiti par Domes un Domes past vīgo komiteju sēžu
apmeklējumu veic Administratīv s nodaļas pašvaldības sekret re.”
1.2. papildin t 3.nodaļu ar 3.7. un 3.8.punktu š d redakcij :
„3.7. Aizejot ikgadēj atvaļin jum Domes priekšsēdēt jam tiek izmaks ts atvaļin juma
pabalsts 50% apmēr no mēnešalgas. Atvaļin juma pabalstu piešķir vienu reizi kalend r gad un
izmaks Domes priekšsēdēt jam konkrētaj kalend raj gad aizejot atvaļin jum . Atvaļin juma
pabalsts netiek p rcelts uz n kamo kalend ro gadu. Šo punktu ievēro tikt l, cik to nosaka Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.”
3.8. Lēmumu par atvaļin juma un š nolikuma 3.5., 3.6. un 3.7.punktos noteikto soci lo
garantiju piešķiršanu Domes priekšsēdēt jam pie em Dome.”
1.3. papildin t 4.nodaļu ar 4.8. un 4.9.punktu š d redakcij :
„4.8. Aizejot ikgadēj atvaļin jum Domes priekšsēdēt ja vietniekiem tiek izmaks ts
atvaļin juma pabalsts 50% apmēr no mēnešalgas. Atvaļin juma pabalstu piešķir vienu reizi
kalend r gad un izmaks Domes priekšsēdēt ja vietniekiem konkrētaj kalend raj gad aizejot
atvaļin jum . Atvaļin juma pabalsts netiek p rcelts uz n kamo kalend ro gadu. Šo punktu ievēro
tikt l, cik to nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.
4.9. Lēmumu par atvaļin juma un š nolikuma 4.6., 4.5. un 4.8.punktos noteikto soci lo
garantiju piešķiršanu Domes priekšsēdēt ja vietniekam pie em Dome.”
1.4. papildin t 5.nodaļu ar 5.6 un 5.7.punktu š d redakcij :
„5.6. Aizejot ikgadēj atvaļin jum Pašvaldības izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam
tiek izmaks ts atvaļin juma pabalsts 50% apmēr no mēnešalgas. Atvaļin juma pabalstu piešķir
vienu reizi kalend r gad un izmaks Pašvaldības izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam
konkrētaj kalend raj gad aizejot atvaļin jum . Atvaļin juma pabalsts netiek p rcelts uz
n kamo kalend ro gadu. Šo punktu ievēro tikt l, cik to nosaka Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.
5.7. Rīkojumu par atvaļin juma un š nolikuma 5.4., 5.5. un 5.6.punktos noteikto soci lo
garantiju piešķiršanu Pašvaldības izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam izdod Domes
priekšsēdēt js vai priekšsēdēt ja vietnieks.”
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2. Grozījumi st jas spēk ar 2013.gada 1.septembri.
59.§
Par Ludzas novada v l šanu komisijas izveidošanu
A.Gendele
Saska ar Ludzas novada domes 2013.gada 10.jūlija rk rtas sēdes lēmumu „Par Ludzas
novada vēlēšanu komisijas locekļu kandid tu pieteikšan s termi a izsludin šanu”, Ludzas novada
dome izsludin ja Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandid tu pieteikšan s termi u no
2013.gada 15.jūlija līdz 2013.gada 26.jūlijam (ieskaitot). Ludzas novada vēlēšanu komisijas
locekļu kandid tu pieteikšan s termi tika sa emti 12 (divpadsmit) pieteikumi no sekojošiem
Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandid tiem: Gaļinas Gecevičas, Marinas Piter nes,
Di nas Golubevas, Jekaterīnas Kovaļčukas, Birutas Nemiro, Artura Isakoviča, Agritas Kopeikas,
Lolitas Zbitkovskas, Allas Petrovas, Ineses Kamzoles, In ras Venšavas, Ludmilas Grebežas.
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirk u
komisiju likuma 1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un 10.pantu, emot vēr Ludzas novada
domes 2013.gada 10.jūlija rk rtas sēdes lēmumu „Par Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu
kandid tu pieteikšan s termi a izsludin šanu” (protokols Nr.16, 8.§), atkl ti balsojot par katru
Ludzas novada v l šanu komisijas locekļa kandid tu:
Gaļina Geceviča, personas kods XXX, PAR – 10 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – 5 (Andrejs
Andrejevs, Olita Bakl ne, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Edgars Mekšs);
Marina Piter ne, personas kods XXX, PAR – 6 (Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – 9
(Andrejs Anderejevs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Aivars
Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
Di na Golubeva, personas kods XXX, PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Juris Atstupens);
Jekater na Kovaļčuka, personas kods XXX, PAR – 6 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – 9 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Regīna Vorobjova);
Biruta Nemiro, personas kods XXX, PAR – 8 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs); PRET –
nav; ATTURAS – 7 (Voldem rs Diba ins, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobvoja);
Arturs Isakovičs, personas kods XXX, PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Svetlana Rjutkinena);
Agrita Kopeika, personas kods XXX, atkl ti balsojot: PAR – 8 (Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – 7 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Olga Petrova);
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Lolita Zbitkovska, personas kods XXX, PAR – 6 (Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – 9
(Juris Atstupens, Andrejs Andrejevs, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Aivars
Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
Alla Petrova, personas kods XXX, deput te Olga Petrova nebalso, PAR – 3 (Voldem rs
Diba ins, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs); PRET – nav; ATTURAS – 11 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
Inese Kamzole, personas kods XXX, PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Olita Bakl ne, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – 5 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Olga Petrova);
In ra Venšava, personas kods XXX, PAR – 8 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – 7 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Regīna Vorobjova);
Ludmila Grebeža, personas kods XXX, PAR – 8 (Andrejs Andrejevs, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – 7 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Edgars Mekšs, Olga Petrova).
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ievēlēt Ludzas novada vēlēšanu komisiju septi u locekļu sast v :
Gaļinu Geceviču;
Di nu Golubevu;
Birutu Nemiro;
Arturu Isakoviču;
Agritu Kopeiku;
Inesi Kamzoli;
In ru Venšavu.
2. Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandid tu sarakst iekļaut:
Ludmilu Grebežu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai piecu dienu laik pazi ot Centr lajai vēlēšanu
komisijai par Ludzas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu un t s sast vu, inform ciju sniedzot
atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirk u komisiju likuma
10.panta piektajai daļai.
Domes sēdes papildus darba k rtības jaut jumi izskatīti.
60.§
Inform cija par soci l s pal dz bas, soci lo pakalpojumu sniegšanu Ludzas novad
2013.gada pirm pusgad
L.Gorbunova-Kozlova
Ludzas novada Soci l s palīdzības nodaļas vadīt ja Lilita Gorbunova-Kozlova sniedz
inform ciju par soci l m problēm m, klientu mērķgrup m, budžeta izpildi uz 30.06.2013., trūcīgo
personu skaitu, trūcīgo ģime u skaitu, augsta riska ģimenēm, sa emtiem iesniegumiem,
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nepilngadīgiem likump rk pējiem, aprūpējamo personu skaitu, asistenta pakalpojumu sniegšanu,
psiholoģisk s palīdzības sniegšanu un sadarbības partneriem.
Uzklausot sniegto inform ciju, Ludzas novada domes deput ti vienojas:
Ludzas novada Soci l s palīdzības nodaļas vadīt ja Lilita Gorbunova-Kozlovas sniegto
inform ciju par soci l s palīdzības, soci lo pakalpojumu sniegšanu Ludzas novad 2013.gada
pirm pusgad pie emt zin šanai.
61.§
Inform cija par SIA „Ludzas apsaimniekot js” 2013.gada pirm pusgada finansi liem
r d t jiem
A.Līpacis
Informē par uz ēmuma 2013.gada pirm pusgada finansi liem r dīt jiem, norazu
ie ēmumiem, izdevumiem, paveiktajiem darbiem un atbild uz deput tu jaut jumiem.
Uzklausot sniegto inform ciju, Ludzas novada domes deput ti vienojas:
SIA „Ludzas apsaimniekot js” valdes priekšsēdēt ja A.Līpača sniegto inform ciju par
uz ēmuma finansi liem r dīt jiem 2013.gada pirm pusgad pie emt zin šanai.
Sēdi slēdz plkst. 16.10.
Sēdes vadīt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2013.gada 26.august .
Sēdes protokolēt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2013.gada 26.august .

A.Gendele
I.Vonda

