LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
S DES PROTOKOLS
2013.gada 24.oktobr

Ludzā

Protokols Nr. 23

S de sasaukta plkst. 14.00
S di atklāj plkst. 14.00
S di vada – novada domes priekšs d tāja Alīna Gendele
Protokol – administratīvās noda as pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
S d piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušč (s d piedalās no plkst. 14.18), Igors Lapšovs (s d piedalās līdz plkst.
15.42), Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne (s d piedalās no plkst. 14.06), Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena (s d piedalās no plkst. 14.02), Regīna Vorobjova
S d nepiedalās:
Andrejs Andrejevs – slimības d ; Juris Atstupens – neierašanās iemesls netika pazi ots
- domes administrācijas darbinieki: Vilhelms Kušners, zemes ierīcības inženieris; Anatolijs
Trizna, zemes lietu speciālists; Sergejs Jakov evs, pašvaldības izpilddirektors; Fridijs Bokišs,
pašvaldības izpilddirektora vietnieks; Anastasija ukša, finanšu un grāmatvedības noda as
vadītājas vietniece budžeta jautājumos; Vladimirs Vasi evskis, datortīka administrators; Tatjana
Binovska, juriskonsulte; Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību speciāliste; Mārīte Romanovska,
attīstības un nekustamā īpašuma noda as vadītāja; Aina Poikāne, nekustamā īpašuma ekonomiste;
Kristīne Nikolajeva, juridiskās noda as vadītāja; Aivars Strazds, vides inženieris; Lilita
Gorbunova-Kozlova, Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja
- Briģu pagasta pārvaldes, Nirzas pagasta pārvaldes pārvaldnieks Andris Valeinis; Cirmas pagasta
pārvaldes, Pure u pagasta pārvaldes pārvaldniece Ilga Mikijanska; Isnaudas pagasta pārvaldniece
Anto ina Sjakste; ukšu pagasta pārvaldes, Pildas pagasta pārvaldes pārvaldnieks P teris
Trukšāns; Rund nu pagasta pārvaldes, Istras pagasta pārvaldes pārvaldnieks Aleksandrs Sovāns
- laikraksta „Ludzas zeme” žurnālists Sergejs Timofejevs; iedzīvotājs Ivars Kokorevičs
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Atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes s des darba kārtība apstiprināta. S des
darba kārtībā 84 jautājumi.
S des vadītāja A.Gendele piedāvā balsot par domes s des papildus darba kārtību. S des
papildus darba kārtībā 2 jautājumi.
Domes s des papildus darba kārt ba:
1. Par grozījumu Ludzas novada domes 2010.gada 30. septembra l mumā „Par telpu
nomu” (prot. Nr. 26 29.§).
2. Par licences izsniegšanu SIA „Lattelecom”.
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Regīna Vorobjova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, domes s des papildus darba kārtība apstiprināta.
Darba kārt ba:
1. Par adreses piešķiršanu vai mai u zemes vienībai un kām.
2. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu
piešķiršanu.
3. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma nosl gšanu.
4. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai.
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas m rķa mai u.
6. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu nosl gšanu
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas m rķa noteikšanu zemes vienībai.
8. Par adreses mai u zemes vienībai un kām
9. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
10. Par r pnieciskās zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar zemnieku saimniecību
”Silovi” komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
11. Par saistošo noteikumu Nr.45 „Grozījumi Ludzas novada domes 2013.gada
24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam””
apstiprināšanu.
12. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra s des l mumā
(protokols Nr. 33, 59.§) „Par pašvaldības tehnikas izmantošanas maksas pakalpojumiem”.
13. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta s des l mumā
(protokols Nr.20, 12.§) „Par vecāku līdzfinans jumu Ludzas novada izglītības iestād s”.
14. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 29.decembra s des l mumā
(protokols Nr.30, 2.§) „Par maksas pakalpojumiem Veco aužu apr pes mājā „Raipole””.
15. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 8.septembra ārkārtas s des
l mumā (protokols Nr.18, 11.§) „Par maksas pakalpojumiem”.
16. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 24.augusta s des l mumā
(protokols Nr.22, 18.§) „Par audz k u dināšanas izdevumiem Ludzas novada b rnu namā patversm ”.
17. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 22.aprī a s des l mumā (protokols
Nr.8, 22.§) „Par veselības apr pes maksas pakalpojumiem”.
18. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra s des l mumā
(protokols Nr.26, 27.§) „Par maksas pakalpojumiem”.
19. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta s des l mumā (protokols
Nr. 4, 21.§) „Par dzīvojamās telpas īres maksu”.
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20. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra s des l mumā
(protokols Nr. 16, 62.§) „Par noteikumu „Ludzas novada pašvaldības Nedzīvojamo telpu nomas
maksas noteikumi” apstiprināšanu”.
21. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 23.februāra s des l mumā
(protokols Nr. 5, 45.§) ”Par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu Rai a ielā 16a, Ludzā”.
22. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra s des l mumā
(protokols Nr. 26, 29.§) „Par telpu nomu”.
23. Par Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobra s des l muma (protokols Nr. 13,
47.§) „Par nomas maksas noteikšanu par Ludzas novada ukšu Tautas nama izmantošanu”
atcelšanu.
24. Par neizīr to dzīvok u apsaimniekošanas un siltuma zudumu dens cirkulācijai iekš jos
tīklos maksas apmaksu.
25. Par Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas l muma
apstiprināšanu.
26. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu.
27. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda kārtībā
no V. A. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 006 0428).
28. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no N. N. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 006 0073).
29. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no N. N. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 005 0214).
30. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no P. Š. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 006 0449).
31. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no A. V. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 006 0037).
32. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no SIA „SUNCITY INVEST” (par īpašumu „Lauki”, Cirmas pagasts, Ludzas novads, ar
kadastra numuru 6850 002 0347).
33. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no A. A. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 004 0450).
34. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no A. D. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 006 0120).
35. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no V. G. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6846 007 0212).
36. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no V. G. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6846 007 0009).
37. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no V. G. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6846 900 0036).
38. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no . I. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6886 001 0146).
39. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no R. M. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 900 2343).
40. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no L. N. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 005 0165).
41. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no L. N. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6850 002 0121).
42. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no S. N. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6860 001 0484).
43. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no V. N. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6886 001 0112).
44. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no L. N. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 900 0352).
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45. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no O. R. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6880 002 0058).
46. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no I. V. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6888 005 0004).
47. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no G. C. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6858 002 0048).
48. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no M. I. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6886 006 0003).
49. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no M. I. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6886 006 0001).
50. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no S. K. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6878 002 0080).
51. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no S. K. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6858 010 0157).
52. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no Z. K. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 008 0026).
53. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no V. K. (par īpašumu (adrese)ar kadastra numuru 6850 005 0056).
54. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no E. L. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6878 006 0051).
55. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no A. M. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 900 2183).
56. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no E. L. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6858 005 0027).
57. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no L. . (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 501 0100).
58. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no M. S. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6858 004 0035).
59. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no N. T. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6878 002 0075).
60. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no SIA ražošanas-tirdzniecības firmas „V ALANS” (par īpašumu Latgales iela 251C,
Ludza, Ludzas novads, ar kadastra numuru 6801 508 0060).
61. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no A. P. (par īpašumu (adrese) ar kadastra numuru 6858 002 0031).
62. Par Saistošo noteikumu Nr. 46 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada
26.maija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību
Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
63. Par Saistošo noteikumu Nr.47 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada
10.j lija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības palīdzību v sturisku b vgaldniecības
izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, kas fasāžu krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma
nomai ai valsts nozīmes pils tb vniecības pieminek a „Ludzas pils tas v sturiskais centrs”
teritorijā esošajām kām, kā arī Latvija Valsts aizsargājamo kult ras pieminek u sarakstā
ietvertajām kām Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
64. Par Saistošo noteikumu Nr.48 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada
22.augusta saistošajos noteikumos Nr.22 „Par nekustamā īpašuma nodok a piem rošanu Ludzas
novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā”” apstiprināšanu.
65. Par Saistošo noteikumu Nr. 49 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada
25.j lija saistošajos noteikumos Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apm ru Ludzas
novadā”” apstiprināšanu.
66. Par Saistošo noteikumu Nr.50 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo
dokumentu un apliecinātu to kopiju sa emšanu un b vat aujas sa emšanu”” apstiprināšanu.
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67. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra l mumā „Par
transportlīdzek u piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzek u glabāšanu
speciālā stāvvietā maksu” (prot.Nr.27 20.§).
68. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta l mumā „Par b vvaldes
sniegtajiem pakalpojumiem” (prot.Nr.6 27.§).
69. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas rajona slimnīca” nosaukuma mai u.
70. Par pilnvarojumu parakstīt sadarbības līgumu ar Hamburgas Universitāti.
71. Par Saistošo noteikumu Nr.51 „Grozījumi Ludzas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.27 „Par pār jiem pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
72. Par Saistošo noteikumu Nr.52 „Grozījumi Ludzas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.27 „Par pār jiem pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
73. Par dzīvok a īpašuma Nr. 30, Ludzā, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
74. Par dzīvok a īpašuma Nr. 50, Ludzā, Rai a ielā 32, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
75. Par A.Gendeles komand jumu uz Baltkrievijas Republiku.
76. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
77. Informācija par Ludzas novada pašvaldības budžeta izpildi līdz 01.10.2013..
78. Ludzas novada domes Dzīvok u komisijas zi ojums.
79. Ludzas novada Administratīvās komisijas zi ojums.
80. Nodibinājuma „Ludzas novada mikrouz m ju atbalstam” zi ojums.
81. Par projektu „Transporta infrastrukt ras sakārtošana uz m jdarbības veicināšanai un
t risma attīstībai Ludzas pils tā” un „Tranzītce a P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pils tā"
īstenošanu.
82. Zi ojums par veiktajiem pasākumiem pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu
apmaksas uzlabošanā Ludzas novada pagastos.
83. Informācija par daudzdzīvok u dzīvojamo māju jumtu remontu gaitu Ludzas novada
pagastos.
84. Informācija par daudzdzīvok u dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanu Ludzas pils tā.
85. Par grozījumu Ludzas novada domes 2010.gada 30. septembra l mumā „Par telpu
nomu” (prot. Nr. 26 29.§).
86. Par licences izsniegšanu SIA „Lattelecom”.
1.§
Par adreses piešķiršanu vai mai u zemes vien bai un kām
V.Kušners
1.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sist mas noteikumi” 9.1.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6801 001 0790 (īpašuma kadastra numurs
6801 001 0789) un ar to funkcionāli saistītām kām adresi Tor a iela 2, Ludza, Ludzas nov..
2.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sist mas noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
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komitejas 2013.gada 17.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne,
Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt kai ar kadastra apzīm jumu 6850 002 0335 001 adresi „Sadzīves telpas”,
Voverova, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6850 002 0355 un kām ar kadastra
apzīm jumu 6850 002 0275 001, 6850 002 0275 002, 6850 002 0275 003 un 6850 002 0275 004
adresi no „B diņas”, Cere ova, Cirmas pag., Ludzas nov. uz „B diņas”, Voverova, Cirmas pag.,
Ludzas nov..
3.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sist mas noteikumi” 9.1.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6888 001 0116 (īpašuma kadastra numurs
6888 001 0116) un ar to funkcionāli saistītām kām adresi „Šantari”, Stoponi, Pure u pag., Ludzas
nov..
2.§
Par zemes vien bas atdal šanu no nekustāmā pašuma un pašuma nosaukumu piešķiršanu
V.Kušners
Izskatot Jāņa Katkeviča, „Akordi”, Malz bi, Isnaudas pag., Ludzas nov., 07.09.2013.
iesniegumu, reģ. 07.09.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/2311, par zemes vienības platībā 24,0 ha ar kadastra
apzīm jumu 6858 001 0155 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6858 007 0030
„Akordi”, Malz bi, Isnaudas pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīm jumiem 6858 001 0155,
„ densrozes”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2013.gada 17.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Voldemārs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Olga Petrova, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Jānis Katkevičs, personas kpds 010646-12810, atdala zemes vienību
platībā 24,0 ha ar kadastra apzīm jumu 6858 001 0155 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
6858 007 0030 „Akordi”, Malz bi, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītam nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības platībā 24,0 ha ar
kadastra apzīm jumu 6858 001 0155 , piešķirt īpašuma nosaukumu „ densrozes”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
3.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
V.Kušners
1.
Lēmuma teksts.
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2.
Lēmuma teksts.

Plkst. 14.02 ierodas deputāte Svetlana Rjutkinena.

4.§
Par zemes vien bu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai
V.Kušners
1.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6880 003 0118
„Ce tekas”, Gaveiki, ukšu pag., Ludzas nov. p c Ludzas novada pašvaldības 2013.gada
23.septembra izzi as Nr.3.1.1.13/913 atrodas Gaveiku bibliot kas ka ar inventāra numuru
Nr.06_1212004, kura ir Ludzas novada pašvaldības bilanc , ir nepieciešams pie emt l mumu par
zemes vienības piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai
piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai,
pašvaldības dome var pie emt l mumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru
kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto l mumu vai attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par
Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualiz kadastra informācijas sist mas datus. Šis
nosacījums ir sp kā, līdz tiek pie emts un stājas sp kā likums par rezerves zemes fonda
izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās da as 1.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.j lijā nav konstat ta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas kas (b ves).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi” 13.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās da as 1.punktu un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6880 003 0118 (īpašuma
kadastra numurs 6880 003 0118) „Ceļtekas”, Gaveiki, ukšu pag., Ludzas nov. ar zemes
lietošanas m rķi ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības 0,04 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 003 0456
Tutāni, Cirmas pag., Ludzas nov. p c Ludzas novada pašvaldības 2013.gada 30.septembra izzi as
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Nr.3.1.1.13/929 atrodas art ziskā aka ar inventāra numuru Nr.02_1218004, kura ir Ludzas novada
pašvaldības bilanc , ir nepieciešams pie emt l mumu par zemes vienības piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai
piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai,
pašvaldības dome var pie emt l mumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru
kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto l mumu vai attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par
Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualiz kadastra informācijas sist mas datus. Šis
nosacījums ir sp kā, līdz tiek pie emts un stājas sp kā likums par rezerves zemes fonda
izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās da as 1.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.j lijā nav konstat ta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas kas (b ves).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi” 13.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās da as 1.punktu un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība 0,04 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 003 0456 (īpašuma
kadastra numurs 6850 003 0456) Tutāni, Cirmas pag., Ludzas nov. ar zemes lietošanas m rķi ar
kodu 1201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) ir piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
3.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,72 ha platībā (preciz ta p c kadastra kartes) ar kadastra
apzīm jumu 6880 001 0532 ukšu pag., Ludzas nov. p c Ludzas novada ukšu pagasta teritorijas
plānojuma 2013.-2024.gadam. kas apstiprināts 2013.gada 31.janvārī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apb ves noteikumi un Grafiskā da a” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§) paredz ta kanalizācijas s k u stacijas uztur šanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai
piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai,
pašvaldības dome var pie emt l mumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru
kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto l mumu vai attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par
Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualiz kadastra informācijas sist mas datus. Šis
nosacījums ir sp kā, līdz tiek pie emts un stājas sp kā likums par rezerves zemes fonda
izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās da as 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.j lijā nav konstat ta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja viet jās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
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neapb v ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (b vju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas
m rķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un mai as kārtība”
17.4.punkts nosaka, ka zemes lietošanas m rķa mai u ierosina: ja stājies sp kā detālplānojums un
neapb v tajai zemes vienībai lietošanas m rķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai
(at autajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās da as 5.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada
20.j nija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas m rķu klasifikācija un nekustāmā
īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un mai as kārtība” 17.4.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,72 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0532
„Kanalizācijas stacija”, ukši, ukšu pag., Ludzas nov. (vairāk vai mazāk cik b s zemi dabā
uzm rot) un zemes lietošanas m rķi ar kodu 1201 (ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un dens cauru vadiem
saistīto b vju, dens emšanas un notek de u attīrīšanas b vju apb ve) par piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0532 „Kanalizācijas stacija”,
ukši, ukšu pag., Ludzas nov. zemes lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 1201 (ar maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un dens
cauru vadiem saistīto b vju, dens emšanas un notek de u attīrīšanas b vju apb ve).
3. Ar šī l muma sp kā stāšanos sp ku zaud Ludzas novada domes s des 2013.gada
26.septembra l mums (protokols Nr.22.10.§) „Par zemes vienību atzīšanu par piekritošu Ludzas
novada pašvaldībai” 15.punkta 2.apakšpunkts.
4. L gt VZD Latgales reģionālās noda as R zeknes biroju ievadīt Ludzas novada ukšu
pagasta Nekustāmā īpašuma Valsts kadastra informāciju sist mā zemes vienību kā atsevišķu
nekustāmo īpašumu.
5. §
Par nekustamā pašuma lietošanas m rķa mai u
A.Trizna
Sakarā ar to, ka zemes vienībām p c Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.2024.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 31.janvārī Ludzas novada domes s d ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam
Teritorijas izmantošanas un apb ves noteikumi un Grafiskā da a” ar l mumu (protokols Nr.3.,
1.§.) ir mainīta plānotā (at autā) zemes izmantošana un līdz ar to ir nepieciešams mainīt nekustamā
īpašuma lietošanas m rķi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā
īpašuma lietošanas m rķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as kārtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa mai u ierosina: ja stājies sp kā
detālplānojums un neapb v tajai zemes vienībai lietošanas m rķis neatbilst detālplānojumā
noteiktajai plānotajai (at autajai) izmantošanai.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumiem
Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas m rķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as kārtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprī a
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 20.2
punktu, Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada 31.janvārī
apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apb ves noteikumi un Grafiskā da a” (novada
domes s des protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2013.gada 17.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne,
Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai 0,7580 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0293
“Ambulance”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda
0902 (ārstniecības, veselības un sociālās apr pes iestāžu apb ve) uz kodu 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apb ve).
2. Mainīt zemes vienībai 0,0995 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0369
“Darbn ca”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0903
(valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apb ve) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju
apb ve).
3. Mainīt zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0046
“Skroderi”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0908 (pār jo
sabiedriskās nozīmes objektu apb ve).
4. Mainīt zemes vienībai 0,5670 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0368
“Internāts”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0903
(valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apb ve) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju
apb ve).
5. Mainīt zemes vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0366, Nirzas
pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, za ās zonas un
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās at autā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas m rķa).
6. Zemes vienībai ar kop jo platību 6,12 ha un kadastra apzīm jumu 6878 005 0388
„Meldri”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas
m rķus: ar kodu 0801 (komercdarbības objektu apb ve) platība 2,52 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 3,6 ha, saska ā ar grafisko
pielikumu.
7. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas m rķi zemes vienības ar kadastra apzīm jumu
6878 005 0053 da ai, platībā 2,76 ha no koda 0601 (individuālo dzīvojamo māju apb ve) uz kodu
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), noteikt zemes vienībai ar
kadastra apzīm jumu 6878 005 0053, kopplatība 18,60 ha, „P lādži”, Zahari, Nirzas pag., Ludzas
nov nekustamā īpašuma lietošanas m rķi ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība).
8. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas m rķi zemes vienības ar kadastra apzīm jumu
6878 006 0210 da ai, platībā 0,65 ha no koda 0601 (individuālo dzīvojamo māju apb ve) uz kodu
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) un zemes vienības ar
kadastra apzīm jumu 6878 006 0210 da ai, platībā 0,11 ha no koda 0801 (komercdarbības objektu
apb ve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), noteikt
zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6878 006 0210, kopplatība 8,0 ha, „Ezerzeme”, Kušneri,
Nirzas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi ar kodu 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
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9. Zemes vienībai ar kop jo platību 5,0 ha un kadastra apzīm jumu 6878 006 0199
„Ezerzem te”, Kušneri, Nirzas pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustamā īpašuma
lietošanas m rķus: ar kodu 0801 (komercdarbības objektu apb ve) platība 0,7 ha un ar kodu 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 4,3 ha, saska ā ar
grafisko pielikumu.
10. Mainīt zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 006 0020
“Rudz ši”, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0601
(individuālo dzīvojamo māju apb ve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
11. Mainīt zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 006 0206 “Mušas”,
Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apb ve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība).
12. Mainīt zemes vienībai 0,25 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 006 0092
“Mauri i”, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0601
(individuālo dzīvojamo māju apb ve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
13. Mainīt zemes vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 006 0035 “Svari”,
Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apb ve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība).
14. Mainīt zemes vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 006 0070
“Krauk i”, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0601
(individuālo dzīvojamo māju apb ve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
15. Mainīt zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 006 0084 “Viln ši”,
Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apb ve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība).
16. Mainīt zemes vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 006 0204
“Mazu i”, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0601
(individuālo dzīvojamo māju apb ve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
17. Mainīt zemes vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 006 0203
“Māji as”, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0601
(individuālo dzīvojamo māju apb ve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
18. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas m rķi zemes vienības ar kadastra apzīm jumu
6878 006 0060 da ai, platībā 0,8 ha no koda 0601 (individuālo dzīvojamo māju apb ve) uz kodu
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), noteikt zemes vienībai ar
kadastra apzīm jumu 6878 006 0060, kopplatība 8,5 ha, „Rube i”, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas
nov nekustamā īpašuma lietošanas m rķi ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība).
19. Mainīt zemes vienībai 0,12 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 006 0244, Nirzas
pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, za ās zonas un
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās at autā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas m rķa).
20. Mainīt zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 006 0228
“Stopi i”, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0601
(individuālo dzīvojamo māju apb ve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
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21. Mainīt zemes vienībai 0,48 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0266
“Rebina”, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apb ve).
22. Mainīt zemes vienībai 0,5 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 9920, Pildas
pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, za ās zonas un
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās at autā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas m rķa).
23. Mainīt zemes vienībai 0,9 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 9020, Pildas
pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, za ās zonas un
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās at autā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas m rķa).
24. Zemes vienībai ar kop jo platību 2,1 ha un kadastra apzīm jumu 6886 001 0457
„Kasta i”, Veženki, Pildas pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas
m rķus: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apb ve) platība 0,2 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 1,9 ha, saska ā ar grafisko
pielikumu.
25. Mainīt zemes vienībai 0,22 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0372
“Stūr ši”, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apb ve).
26. Mainīt zemes vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0373, Pildas
pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apb ve).
27. Mainīt zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0462 “Zelti i”,
Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo
māju apb ve).
28. Mainīt zemes vienībai 0,4 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0176
“Žagatas”, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apb ve).
29. Zemes vienībai ar kop jo platību 0,7 ha un kadastra apzīm jumu 6886 001 0538
„Plāce i”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas
m rķus: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apb ve) platība 0,1 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 0,6 ha, saska ā ar grafisko
pielikumu.
30. Zemes vienībai ar kop jo platību 0,6 ha un kadastra apzīm jumu 6886 001 0042
„Pod esje”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas
m rķus: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apb ve) platība 0,2 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 0,4 ha, saska ā ar grafisko
pielikumu.
31. Zemes vienībai ar kop jo platību 0,5310 ha un kadastra apzīm jumu 6886 001 0036
„Cielavas”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas
m rķus: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apb ve) platība 0,16 ha un ar kodu 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 0,3710 ha, saska ā ar
grafisko pielikumu.
32. Mainīt zemes vienībai 0,2950 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0046
“Seimuškini”, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apb ve).
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33. Zemes vienībai ar kop jo platību 2,0 ha un kadastra apzīm jumu 6886 001 0095
„Vizbul tes”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas
m rķus: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apb ve) platība 0,4 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 1,6 ha, saska ā ar grafisko
pielikumu.
34. Zemes vienībai ar kop jo platību 0,8 ha un kadastra apzīm jumu 6886 001 0178
„Reči”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas m rķus:
ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apb ve) platība 0,2 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 0,6 ha, saska ā ar grafisko
pielikumu.
35. Mainīt zemes vienībai 0,03 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0822, Pildas
pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, za ās zonas un
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās at autā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas m rķa).
36. Mainīt zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0135 “P avas”,
Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo
māju apb ve).
37. Mainīt zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0540 “Teikas”,
Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo
māju apb ve).
38. Zemes vienībai ar kop jo platību 0,5720 ha un kadastra apzīm jumu 6886 001 0337
„Taskāni”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas
m rķus: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apb ve) platība 0,3 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 0,2720 ha, saska ā ar grafisko
pielikumu.
39. Mainīt zemes vienībai 0,13 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0562
“Kli ģeri”, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apb ve).
40. Mainīt zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0133
“Rožkalni”, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apb ve).
41. Mainīt zemes vienībai 0,1240 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0076
“Vientu nieki”, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apb ve).
42. Mainīt zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0342 “Rasa”,
Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo
māju apb ve).
43. Mainīt zemes vienībai 0,1980 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0105
“P lādži”, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apb ve).
44. Mainīt zemes vienībai 0,3150 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0061
“Vālodz tes”, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apb ve).
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45. Mainīt zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0343 “Efejas”,
Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo
māju apb ve).
46. Mainīt zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0344
“Stepanovi”, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apb ve).
47. Mainīt zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0336 “Sun ši”,
Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo
māju apb ve).
48. Mainīt zemes vienībai 0,4 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0335
“Romanova”, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apb ve).
49. Mainīt zemes vienībai 0,74 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0327
“Pārslas”, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apb ve).
50. Mainīt zemes vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0321 “Rugāji”,
Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo
māju apb ve).
51. Zemes vienībai ar kop jo platību 0,8 ha un kadastra apzīm jumu 6886 001 0328
„Stropi”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas
m rķus: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apb ve) platība 0,3 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 0,5 ha, saska ā ar grafisko
pielikumu.
52. Mainīt zemes vienībai 0,12 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0331 “Strazdi”,
Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo
māju apb ve).
53. Mainīt zemes vienībai 0,4 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0223 “Virši”,
Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo
māju apb ve).
54. Zemes vienībai ar kop jo platību 1,4 ha un kadastra apzīm jumu 6886 001 0129
„Sap i”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas
m rķus: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apb ve) platība 0,4 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 1,0 ha, saska ā ar grafisko
pielikumu.
55. Zemes vienībai ar kop jo platību 0,9 ha un kadastra apzīm jumu 6886 001 0326
„Se kovi”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas
m rķus: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apb ve) platība 0,25 ha un ar kodu 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 0,65 ha, saska ā ar
grafisko pielikumu.
56. Zemes vienībai ar kop jo platību 0,6 ha un kadastra apzīm jumu 6886 001 0330
„Rančo”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas
m rķus: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apb ve) platība 0,2 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 0,4 ha, saska ā ar grafisko
pielikumu.
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57. Mainīt zemes vienībai 0,4720 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0031 “ rg i”,
Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo
māju apb ve).
58. Mainīt zemes vienībai 2,6 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0539, Pildas pag.,
Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0401 (derīgo izrakte u ieguves teritorijas).
59. Mainīt zemes vienībai 11,9 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 003 0188, Pildas
pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0401 (derīgo izrakte u ieguves teritorijas).
60. Zemes vienībai ar kop jo platību 13,4 ha un kadastra apzīm jumu 6886 004 0106, Pildas
pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas m rķus: ar kodu 0401 (derīgo
izrakte u ieguves teritorijas) platība 9,9 ha un ar kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība) platība 3,5 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
61. Zemes vienībai ar kop jo platību 3,2 ha un kadastra apzīm jumu 6892 005 0124
„Lagzdi i”, Rund ni, Rund nu pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustamā īpašuma
lietošanas m rķus: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apb ve) platība 0,4 ha un ar kodu
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 2,8 ha, saska ā ar
grafisko pielikumu.
62. Mainīt zemes vienībai 0,11 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0192
“Makejevka”, Rund ni, Rund nu pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apb ve).
63. Mainīt zemes vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0066 “P rles”,
Rund ni, Rund nu pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo
māju apb ve).
64. Zemes vienībai ar kop jo platību 0,6 ha un kadastra apzīm jumu 6892 005 0177
„Bekas”, Rund ni, Rund nu pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas
m rķus: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apb ve) platība 0,2 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 0,4 ha, saska ā ar grafisko
pielikumu.
65. Mainīt zemes vienībai 1,8 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0044, Rund nu
pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, za ās zonas un
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās at autā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas m rķa).
6. §
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l gumu nosl gšanu
A.Trizna
1.
Lēmuma teksts.
2.
Lēmuma teksts.
3.
Lēmuma teksts.
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4.
Lēmuma teksts.
7. §
Par nekustamā pašuma lietošanas m rķa noteikšanu zemes vien bai
A.Trizna
Izskatot VZD Latgales reģionālās noda as R zeknes biroja, 2013.gada 26.septembra
v stuli Nr.10-03/285770-1/4, reģ. Ludzas novada pašvaldībā 2013.gada 26.septembrī ar
Nr.3.1.1.7.1/994, par zemes lietošanas m rķi zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6878 006
0112, tika konstat ts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6878 006 0112, Nirzas pagasts,
Ludzas novads nav noteikts nekustamā īpašuma lietošanas m rķis.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumiem
Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas m rķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as kārtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprī a
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 20.2
punktu, Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada 31.janvārī
apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apb ves noteikumi un Grafiskā da a” (novada
domes s des protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2013.gada 17.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne,
Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Noteikt zemes vienībai 0,5 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 006 0112, Nirzas
pagasts, Ludzas novads nekustamā īpašuma lietošanas m rķi ar kodu 0101 - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
8. §
Par adreses mai u zemes vien bai un kām
A.Trizna
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sist mas noteikumi” 6.3. punktu, un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai 0,25 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6846 001 0103 un ar to
funkcionāli saistītām kām adresi no „Alkon”, Jučova, Briģu pagasts, Ludzas novads (kods
103615827) uz „Alejas”, Jučova, Briģu pagasts, Ludzas novads.
9. §
Par zemes vien bas atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
Lēmuma teksts.
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10.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar zemnieku saimniec bu ”SILOVI”
komerciālajai zvejai Pildas ezerā
A.Strazds
Ludzas novada dome ir izskatījusi zemnieku saimniecības „SILOVI”, vienotais
reģistrācijas numurs 46801004217, juridiskā adrese: Latgales iela 181A, Ludza, Ludzas novads,
2013.gada 28.janvāra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistr ts 28.01.2013. ar
Nr.3.1.1.11.2/184) par r pnieciskās zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu komerciālajai zvejai
Pildas ezerā.
Saska ā ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas ezers ir publiskais ezers.
Zemnieku saimniecība „SILOVI”, vienotais reģistrācijas numurs 46801004217, savā
28.01.2013. iesniegumā (Ludzas novada pašvaldībā reģistr ts 28.01.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/184)
l dz nosl gt r pnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai Pildas ezerā uz 5
(pieci) gadiem zvejai ar zvejas tīklu limitu 300 (trīs simti) m.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par denstilpju un
r pnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
r pnieciskās zvejas tiesības publiskajos de os (arī j ras piekrast ) un citos iekš jos de os, kuros
zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģ tās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā viet jā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par denstilpju un
r pnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 17.punkts nosaka, ka
iznomājot r pnieciskās zvejas tiesības fiziskām un juridiskām personām, iev ro Zvejniecības
likuma 7.panta sestajā da ā noteiktās prasības par priekšrocībām zvejas tiesību nomā. Zvejniecības
likuma 7. panta sestajā da ā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai
komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā,
ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis
iepriekš nosl gtā līguma nosacījumus un iev rojis zveju regul jošos noteikumus.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par denstilpju un
r pnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunkts
nosaka, ja r pnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar denstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai
zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Šo noteikumu 53.punktā paredz ts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģent ra
r pnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu sl dz, iev rojot r pnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu (noteikumu 1.pielikums).
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par denstilpju un
r pnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.punkts nosaka, ka
zivju nozvejas apjoma vai zvejas rīku skaita limitu r pnieciskās zvejas tiesību nomniekam nosaka,
emot v rā komerciālās zvejas vai pašpat ri a zvejas veidu, nomnieka zvejas iesp jas un
efektivitāti iepriekš jā zvejas tiesību izmantošanas termi ā, kā arī kop jo zvejas limita lielumu,
zvejas tiesību nomnieku kop jo skaitu, viet jo pašvaldību zvejnieku priekšrocības un citus
zivsaimnieciskus un reģionālus faktorus.
emot v rā iepriekšmin to un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
da as 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās da as 1.punktu, 7.panta otro un sesto da u,
11. panta 5.2 da u, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par denstilpju un
r pnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu, 27.1.
apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374
„Noteikumi par r pnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekš jos de os” 3., 4.,
7.2. apakšpunktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada
17.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins,
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Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nosl gt r pnieciskās zvejas tiesību nomas līguma uz 5 (pieciem) gadiem ar zemnieku
saimniec bu „SILOVI”, vienotais reģistrācijas numurs 46801004217, juridiskā adrese: Latgales
iela 181A, Ludza, Ludzas novads, komerciālajai zvejai Pildas ezerā ar 300 (trīs simti) metrus garu
zvejas tīklu.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakov evu nosl gt ar zemnieku
saimniec bu „SILOVI”, vienotais reģistrācijas numurs 46801004217, juridiskā adrese: Latgales
iela 181A, Ludza, Ludzas novads, r pnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai
Pildas ezerā no 2013.gada 24.oktobra līdz 2018.gada 23.oktobrim.
3. L mumu var pārs dz t viena m neša laikā no tā sp kā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas R zeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, R zekn , LV-4601.
Plkst. 14.06 ierodas deputāte Eleonora Obrumāne.
11.§
Par saistošo noteikumu Nr. 45 ”Groz jumi Ludzas novada domes 2013.gada 24.janvāra
saistošos noteikumos Nr.4
„Par Ludzas novada pašvald bas budžetu 2013.gadam”” apstiprināšanu
A. ukša, A.Gendele
Uzklausot zi ojumu par l muma projektu, izmai ām, s des vadītāja A.Gendele aicina
balsot par l muma projektu ar izmai ām.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da as
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des atzinumu un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes Saistošos noteikumus Nr.45 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2013.gada 24.janvāra saistošos noteikumos Nr.4 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2013.gadam””, saska ā ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvajai noda ai Saistošos noteikumus Nr.45
„Grozījumi Ludzas novada domes 2013.gada 24.janvāra saistošos noteikumos Nr.4 „Par Ludzas
novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nos tīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
12. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra s des l mumā
(protokols Nr. 33, 59.§) „Par pašvald bas tehnikas izmantošanas maksas pakalpojumiem”
A. ukša
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Pamatojoties uz EURO ieviešanas kārtības likuma 6.panta ceturto da u un vadlīnijām
pašvaldībām pārejas periodā no latiem uz euro, un, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra s des l mumā (protokols Nr. 33,
59.§) „Par pašvaldības tehnikas izmantošanas maksas pakalpojumiem” grozījumu un izteikt
l muma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt Ludzas novadā pašvaldības tehnikas izmantošanas maksas pakalpojumus:
1.1. sniega tīrīšanai:
1.1.1. ar traktoru MTZ – 920.3 par vienu mašīnstundu EUR 17.50 plus PVN;
1.1.2. ar traktoru T - 150 par vienu mašīnstundu EUR 22.13 plus PVN;
1.1.3. ar traktoru KIOTTI DK – 901C par vienu mašīnstundu EUR 22.34 plus PVN;
1.1.4. ar autogreideri par vienu mašīnstundu EUR 26.38 plus PVN;
1.2. autoce u plan šanai ar autogreideri par vienu mašīnstundu EUR 22.91 plus PVN”.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei protokola izrakstu “Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2010.gada 23.decembra s des l mumā (protokols Nr. 33, 59.§) „Par pašvaldības tehnikas
izmantošanas maksas pakalpojumiem”” izlikt redzamā vietā Ludzas novada domes kā (Ludzā,
Rai a ielā 16), pagasta pārvalžu vadītājiem izlikt redzamā vietā pagastu pārvalžu kās, kā arī
izsniegt novada pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem protokola izrakstu.
3. L mums stājas sp kā euro ieviešanas dienā.
13. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta s des l mumā
(protokols Nr.20, 12.§) „Par vecāku l dzfinans jumu Ludzas novada izgl t bas iestād s”
A. ukša
Pamatojoties uz EURO ieviešanas kārtības likuma 6.panta ceturto da u un vadlīnijām
pašvaldībām pārejas periodā no latiem uz euro, un, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta s des l mumā (protokols Nr. 20, 12.§)
„Par vecāku līdzfinans jumu Ludzas novada izglītības iestād s” grozījumu un izteikt l muma
1.punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt Ludzas novada izglītības iestād s audz k u vecāku līdzfinans jumu;
1.1. J. Soikāna Ludzas mākslas skolā:
1.1.1. profesionālās ievirzes 5 gadu apguves izglītības programmā „Vizuāli plastiskā
māksla” 2., 3., 4., 5. kursos - EUR 8.00 m nesī;
1.1.2. profesionālās ievirzes 7 gadu apguves izglītības programmā „Vizuāli plastiskā
māksla” - EUR 7.00 m nesī;
1.1.3. mākslinieciskās fantāzijas akad mijā – EUR 14.00 m nesī,
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1.1.4. profesionālās ievirzes programmas “Vizuāli plastiskā māksla” Pildas, Pušmucovas,
Ciblas klas s neatkarīgi no programmas ilguma - EUR 6.00 m nesī;
1.2. Ludzas Mūzikas pamatskolā:
1.2.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās EUR 57.00 mācību gadam, t.sk.
1.pusgadā - EUR 28.50 un 2.pusgadā – EUR 28.50,
1.2.2. sagatavošanas klas (m zikā) EUR 6.00 m nesī,
1.2.3. par papildus individuālo nodarbību ārpus izglītības programmas EUR 6.00 par
mācību stundu,
1.2.4. par individuālo nodarbību (citiem interesentiem, bez vecuma ierobežojuma) EUR
7.11 par mācību stundu.”
2. Uzdot pašvaldības sekretārei protokola izrakstu “Par grozījumiem Ludzas novada domes
2013.gada 22.augusta s des l mumā (protokols Nr. 20, 12.§) „Par vecāku līdzfinans jumu
Ludzas novada izglītības iestād s”” izlikt redzamā vietā Ludzas novada domes kā (Ludzā,
Rai a ielā 16), pagasta pārvalžu vadītājiem izlikt redzamā vietā pagastu pārvalžu kās, kā arī
izsniegt novada pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem protokola izrakstu.
3. L mums stājas sp kā euro ieviešanas dienā.
14. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada 29.decembra s des l mumā
(protokols Nr.30, 2.§) „Par maksas pakalpojumiem Veco aužu aprūpes mājā „Raipole””
A. ukša
Pamatojoties uz EURO ieviešanas kārtības likuma 6.panta ceturto da u un vadlīnijām
pašvaldībām pārejas periodā no latiem uz euro, un, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2011.gada 29.decembra s des l mumā (protokols Nr. 30, 2.§)
„Par maksas pakalpojumiem Veco aužu apr pes mājā „Raipole”” grozījumu un izteikt l muma
1.punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt maksas pakalpojumus Ludzas novada veco aužu apr pes mājā „Raipole”:
1.1 maksu par viena iemītnieka uztur šanos EUR 145.33 plus PVN m nesī, saska ā
ar 1.pielikumu;
1.2. maksu vienam iemītniekam vi a īslaicīgas promb tnes laikā, kas nav īsāka par 3
diennaktīm, līdz diviem m nešiem EUR 1.14 plus PVN par vienu diennakti.”
2. Uzdot pašvaldības sekretārei protokola izrakstu “Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2011.gada 29.decembra s des l mumā (protokols Nr. 30, 2.§) „Par maksas
pakalpojumiem Veco aužu apr pes mājā „Raipole”” izlikt redzamā vietā Ludzas novada domes
kā (Ludzā, Rai a ielā 16), pagasta pārvalžu vadītājiem izlikt redzamā vietā pagastu pārvalžu
kās, kā arī izsniegt novada pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem protokola izrakstu.
3. L mums stājas sp kā euro ieviešanas dienā.
15. §
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Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada 8.septembra ārkārtas s des l mumā
(protokols Nr.18, 11.§) „Par maksas pakalpojumiem”
A. ukša
Pamatojoties uz EURO ieviešanas kārtības likuma 6.panta ceturto da u un vadlīnijām
pašvaldībām pārejas periodā no latiem uz euro, un, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2011.gada 8.septembra ārkārtas s des l mumā (protokols
Nr. 18, 11.§) „Par maksas pakalpojumiem ”grozījumu un izteikt l muma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt Ludzas novada budžeta iestāžu sniegtos maksas pakalpojumus:
1.1. vecāku maksu par b rnu dināšanu m nes par vienu b rnu pirmsskolas izgl t bas
iestād s:
1.1.1. Ludzas pils tas 3.pirmsskolas izglītības iestād “Nami š” – EUR 21.34,
1.1.2. Ludzas pils tas 4.pirmsskolas izglītības iestād “Pasaci a” - EUR 21.34,
1.1.3. Briģu pirmsskolas izglītības iestād :
1.1.3.1. dienas grupās – EUR 17.07,
1.1.3.2. diennakts grupās EUR 24.19,
1.1.4. Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestād – EUR 17.07,
1.1.5. Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestād :
1.1.5.1. dienas grupās – EUR 17.07,
1.1.5.2. diennakts grupās EUR 21.34,
1.2. maksu par skol nu dināšanu par vienu pusdienu porciju:
1.2.1. Istras vidusskolā – EUR 0.64,
1.2.2. Nirzas pamatskolā – EUR 0.64,
1.2.3. Pildas pamatskolā – EUR 0.64,
1.2.4. Ludzas pils tas ģimnāzijā:
1.2.4.1. 1.-4.klašu skol nu – EUR 0.85,
1.2.4.2. 5.-12.klašu skol nu – EUR 1.00.
1.2.5. Ludzas 2.vidusskolā:
1.2.5.1. 1.-4.klašu skol nu – EUR 0.85,
1.2.5.2. 5.-12.klašu skol nu – EUR 1.00.
1.3. maksu par skol nu dināšanu par vienu launaga porciju pagarinātās dienās grupā
1.3.1. Istras vidusskolā – EUR 0.28,
1.3.2. Ludzas pils tas ģimnāzijā – EUR 0.28,
1.3.3. Ludzas 2. vidusskolā – EUR 0.28.
1.4. maksu par skol nu dināšanu internātā par vienu dienu:
1.4.1. Istras vidusskolā – EUR 1.57.
1.5. personāla maksa par dināšanas izdevumiem par vienu pusdienu porciju:
1.5.1. Ludzas pils tas 3.pirmsskolas izglītības iestād “Nami š” – EUR 0.85,
1.5.2. Ludzas pils tas 4.pirmsskolas izglītības iestād “Pasaci a” - EUR 0.85,
1.5.3. Ludzas pils tas pirmsskolas izglītības iestād „R ķītis” – EUR 0.85,
1.5.4. Briģu pirmsskolas izglītības iestād – EUR 0.85,
1.5.5. Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestād – EUR 0.85,
1.5.6. Istras vidusskolā – EUR 0.85,
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1.5.7. Nirzas pamatskolā – EUR 0.85,
1.5.8. Pildas pamatskolā – EUR 0.85,
1.5.9. Ludzas pils tas ģimnāzijā – EUR 1.14,
1.5.10. Ludzas 2.vidusskolā – EUR 1.14,
1.5.11. Ludzas novada sociālās apr pes centrā „Ludza” – EUR 0.85,
1.5.12. Ludzas novada b rnu namā-patversm – EUR 1.07.”
2. Uzdot pašvaldības sekretārei protokola izrakstu “Par grozījumiem Ludzas novada domes
2011.gada 8.septembra s des l mumā (protokols Nr. 18, 11.§) „Par maksas pakalpojumiem”
izlikt redzamā vietā Ludzas novada domes kā (Ludzā, Rai a ielā 16A), pagasta pārvalžu
vadītājiem izlikt redzamā vietā pagastu pārvalžu kās, kā arī izsniegt novada pašvaldības
atbildīgajiem darbiniekiem protokola izrakstu.
3. L mums stājas sp kā euro ieviešanas dienā.
16.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2012.gada 24.augusta s des l mumā (protokols
Nr.22, 18.§) „Par audz k u dināšanas izdevumiem Ludzas novada b rnu namā patversm ”
A. ukša
Pamatojoties uz EURO ieviešanas kārtības likuma 6.panta ceturto da u un vadlīnijām
pašvaldībām pārejas periodā no latiem uz euro, un, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2012.gada 24.augusta s des l mumā (protokols Nr. 22, 18.§)
„Par audz k u dināšanas izdevumiem Ludzas novada b rnu namā - patversm ” grozījumu un
izteikt l mumu šādā redakcijā:
Noteikt Ludzas novada b rnu nama-patversmes audz k iem dināšanas izdevumus:
a) ja audz k i turpina mācības citās mācību iestād s p c pamatizglītības ieg šanas
EUR 3.27 diennaktī mācību laikā,
b) audz knim par laiku, ko saska ā ar līgumu vi š pavada izpildītāja ģimen – EUR
1.85. diennaktī.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei protokola izrakstu “Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2012.gada 24.augusta s des l mumā (protokols Nr. 22, 18.§) „Par audz k u dināšanas
izdevumiem Ludzas novada b rnu namā - patversm ” izlikt redzamā vietā Ludzas novada domes
kā (Ludzā, Rai a ielā 16A), pagasta pārvalžu vadītājiem izlikt redzamā vietā pagastu pārvalžu
kās, kā arī izsniegt novada pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem protokola izrakstu.
3. L mums stājas sp kā euro ieviešanas dienā.
17. §
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Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada 22.apr a s des l mumā (protokols Nr.8,
22.§) „Par vesel bas aprūpes maksas pakalpojumiem”
A. ukša
Pamatojoties uz EURO ieviešanas kārtības likuma 6.panta ceturto da u un vadlīnijām
pašvaldībām pārejas periodā no latiem uz euro, un, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2010.gada 22.aprī a s des l mumā (protokols Nr. 8, 22.§)
„Par veselības apr pes maksas pakalpojumiem” grozījumu un izteikt l muma 1.punktu šādā
redakcijā:
„1. Gadījumos, kad no valsts budžeta netiek apmaksāti veselības apr pes pakalpojumi, ja
pacientam nav līgumattiecībās ar centru esoša ģimenes ārsta vai speciālista nos tījuma, noteikt
ar 2010.gada 22.aprīli Ludzas novadā sniegtos veselības apr pes maksas pakalpojumus pagastu
pārvalžu feldšeru punktos:
1.1. ambulatorās manipulācijas:
1.1.1. profilaktiskā pot šana bez vakcīnas cenas – EUR 2.85,
1.1.2. arteriālā spiediena m rīšana bez papildus apskates – EUR 0.28,
1.2. bez ārsta nosūt juma injekcijas iestād ar vienreiz jās lietošanas šlirc m:
1.2.1. injekcija ādā, zemādā, muskulī - intramuskulāra – EUR 0.57;
1.2.2. injekcija v nā - intravenoza – EUR 1.42;
1.2.3. medikamentu intravenoza inf zija bez medikamentiem–inf zija v nā–EUR 5.69.”
2. Uzdot pašvaldības sekretārei protokola izrakstu “Par grozījumiem Ludzas novada domes
2010.gada 22.aprī a s des l mumā (protokols Nr. 8, 22.§) „Par veselības apr pes maksas
pakalpojumiem” izlikt redzamā vietā Ludzas novada domes kā (Ludzā, Rai a ielā 16), pagasta
pārvalžu vadītājiem izlikt redzamā vietā pagastu pārvalžu kās, kā arī izsniegt novada
pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem protokola izrakstu.
3. L mums stājas sp kā euro ieviešanas dienā.
18. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra s des l mumā (protokols
Nr.26, 27.§) „Par maksas pakalpojumiem”
A. ukša
Pamatojoties uz EURO ieviešanas kārtības likuma 6.panta ceturto da u un vadlīnijām
pašvaldībām pārejas periodā no latiem uz euro, un, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
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Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra s des l mumā (protokols Nr. 26,
27.§) „Par maksas pakalpojumiem” grozījumu un izteikt l muma 1.punktu šādā redakcijā:
1. Noteikt Ludzas novada budžeta iestāžu sniegtos maksas pakalpojumus:
1.1. maksu par psihologa pakalpojumiem:
1.1.1. individuālā konsultācija b rnam (līdz 18 gadu vecumam) – EUR 1.76 plus PVN,
1.1.2. individuālā konsultācija pieaugušajiem – EUR 2.35 plus PVN,
1.1.3. psihodiagnostika un rezultātu apstrāde – EUR 5.88 plus PVN,
1.1.4. atzinuma sagatavošana – EUR 11.75 plus PVN,
1.1.5. grupu nodarbībām vienam dalībniekam EUR 1.18 plus PVN par vienu nodarbību.
1.2. juridiskām personām par sludinājumu izvietošanu informat vajā izdevumā
“Ludzas Novada V stis” par viena kvadrātcentimetra laukumu – EUR 1.14 plus PVN.
1.3. Ludzas novada bibliot kās maksu par:
1.3.1. vienas A4 formāta lapas kop šanu – EUR 0.07;
1.3.2. vienas A3 formāta lapas kop šanu – EUR 0.14;
1.3.3. vienas A4 formāta lapas sken šanu – EUR 0.28;
1.3.4. vienas A4 formāta lapas teksta sken šanu – EUR 0.57;
1.3.5. vienas A4 formāta lapas “faksa nos tīšana” Latvijas Republikā – EUR 0.14 plus
PVN,
1.3.6. vienas A4 formāta lapas “faksa nos tīšana” uz ārvalstīm – EUR 0.57 plus PVN,
1.3.7. melnbaltā teksta vienas lapas A4 formāta izdrukai no datora EUR 0.07,
1.3.8. melnbaltā teksta ar att lu vai att la vienas lapas A4 formāta izdrukai no datora
EUR 0.14,
1.3.9. krāsainā teksta vienas lapas A4 formāta izdrukai no datora EUR 0.21,
1.3.10. krāsainā teksta ar att lu vai att la vienas lapas A4 formāta izdrukai no datora
EUR 0.43,
1.3.11. iesiešanas pakalpojumu sniegšanu EUR 1.42 plus PVN par vienu iesieto vienību,
1.3.12. LURSOFT datu bāzu internetā izmantošanu – p c LURSOFT cenrāža atkarībā no
izmantotās informācijas daudzuma.
1.3.13. grāmatu drošības nauda fiziskām personām, kuru deklar tā dzīvesvieta nav Ludzas
novads - EUR 7.11.
1.3.14. elektronisko dokumentu piegādi – EUR 0.14 par vienu A4 formāta lapu.
1.4. Maksu par Ludzas novada izgl t bas iestāžu, iz emot Ludzas novada b rnu un
jauniešu centru, datorklašu pakalpojumiem:
1.4.1. datorizdruku pakalpojumi:
1.4.1.1. krāsainā drukā formāta A4 lapa EUR 0,14 plus PVN;
1.4.1.2. melnbaltā drukā formāta A4 lapa EUR 0,07 plus PVN.
1.5. Ludzas novada izgl t bas iestāžu dn cu dienu atlikumu pārdošana – EUR 4.27
plus PVN m nesī.
1.6. Bi etes cena kinoizrāžu apmekl jumiem Ludzas Tautas namā:
1.6.1. vakara seansiem no plkst.17.00 EUR 0.94 plus PVN,
1.6.2. vakara seansiem uz ilgākām un nozīmīgākām kinoizrād m EUR 1.18 plus PVN,
1.6.3. dienas seansiem līdz plkst. 17.00 EUR 0.58 plus PVN,
1.6.4. b rnu seansiem EUR 0.36 plus PVN,
1.7. Maksu Ludzas novada Dzimtsarakstu noda ā:
1.7.1. par svinīgo ceremoniju – EUR 21.34 plus PVN.
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1.7.2. par svinīgo ceremoniju ar muzikālo pavadījumu – EUR 35.57 plus PVN.
1.8. Ludzas novada dom un Ludzas novada pagastu pārvald s:
1.8.1. maksu par kop šanas pakalpojumiem:
1.8.1.1. vienas A4 formāta lapaspuses - EUR 0.14 plus PVN,
1.8.1.2. vienas A3 formāta lapaspuses - EUR 0.28 plus PVN,
1.8.2. maksu par iesiešanas pakalpojumiem:
1.8.2.1. EUR 2.85 plus PVN par vienu iesieto vienību,
1.8.2.2. EUR 7.11 plus PVN par vienu iesieto vienību cietos vākos,
1.8.3. maksu par faksa nos tīšanu:
1.8.3.1. vienas A4 formāta lapas Latvijas Republikā – EUR 0.14 plus PVN,
1.8.3.2. vienas A4 formāta lapas uz ārvalstīm – EUR 0.57 plus PVN,
1.9. Ludzas novada B rnu un jauniešu centrā maksu par:
1.9.1. vienas A4 formāta lapas vienpus ju kop šanu – EUR 0.06 plus PVN,
1.9.2. vienas A4 formāta lapas divpus ja kop šanu – EUR 0.10 plus PVN,
1.9.3. vienas A3 formāta lapas vienpus ju kop šanu – EUR 0.11 plus PVN,
1.9.4. vienas A3 formāta lapas divpus ja kop šanu – EUR 0.17 plus PVN,
1.9.5. vienas A4 formāta lapas izdrukai no datora – EUR 0.06 plus PVN,
1.9.6. vienas A4 formāta lapas divpus jai izdrukai no datora – EUR 0.10 plus PVN,
1.9.7. vienas A4 formāta lapas divpus ja print šana – EUR 0.10 plus PVN,
1.9.8. vienas A4 formāta lapas krāsaina teksta izdrukai no datora (atkarībā no noklājuma) –
EUR 1.14 plus PVN;
1.9.9. informācijas ierakstīšana kompaktdiskā – EUR 0.57 plus PVN,
1.9.10. vienas digitālās fotogrāfijas izgatavošana – EUR 0.71 plus PVN,
1.9.11. vienas lapas skan šana – EUR 0.11 plus PVN,
1.9.12. vienas lapas skan šana ar papildus apstrādi– EUR 0.71 plus PVN,
1.9.13. lamin šanu (A4 formāts) – EUR 0.24 plus PVN,
1.9.14. iesiešanas paklpojumu sniegšana EUR 1.42 plus PVN par vienu iesieto vienību,
1.9.15. pasākuma nodrošināšana ar projekta tehniku EUR 5.83 plus PVN par vienu stundu.
1.10. Ieejas maksu Ludzas Tautas nama r kotajos diskot ku pasākumos – EUR 1.42,
pār jos Ludzas novada tautas namos un klubos – EUR 0.71.
1.11. nomas maksa par stomatoloģiskās iekārtas „SURF EC” pilnā komplektācijā ar
papildaprīkojumu izmantošanu EUR 189.36 plus PVN m nesī”,
1.12. maksa par antenas uzstād šanu Ludzas novada administratīvajā teritorijās uz ku un
b vju jumtiem:
1.12.1. mobilo sakaru nodrošināšanai – EUR 142.29 plus PVN m nesī un par faktiski
izlietoto elektroenerģiju,
1.12.2. Wi-Fi antenas (interneta piesl gumu nodrošināšanai) – EUR 49.80 plus PVN
m nesī.
2. Atzīt par sp ku zaud jušu Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra s des l muma
(protokols Nr.26, 27.§) „Par maksas pakalpojumiem” 1.1., 1.2, 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. punktus.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei protokola izrakstu “Par grozījumiem Ludzas novada domes
2010.gada 30.septembra s des l mumā (protokols Nr. 26, 27.§) „Par maksas pakalpojumiem”
izlikt redzamā vietā Ludzas novada domes kā (Ludzā, Rai a ielā 16A), pagasta pārvalžu
vadītājiem izlikt redzamā vietā pagastu pārvalžu kās, kā arī izsniegt novada pašvaldības
atbildīgajiem darbiniekiem protokola izrakstu.
4. L mums stājas sp kā euro ieviešanas dienā.
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19. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta s des l mumā (protokols Nr. 4,
21.§) „Par dz vojamās telpas res maksu”
A.Poikāne
Pamatojoties uz EURO ieviešanas kārtības likuma 6.panta ceturto da u un vadlīnijām
pašvaldībām pārejas periodā no latiem uz euro, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta s des l mumā (protokols Nr. 4, 21.§)
„Par dzīvojamās telpas īres maksu” grozījumu un izteikt l muma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt Ludzas pils tas piederošo dzīvojamo telpu īres maksu:
1.1. pašvaldībai piederošajām dzīvojamā telpām, kuras nav nodrošinātas ar centraliz tās
siltumapgādes, densvada un kanalizācijas piesl gumiem – 0,34 EUR/m² (dzīvojamās mājas
apsaimniekošanas izdevumu da a 0,31 EUR/m² + pe a (dzīvojamā fonda uztur šanai)
0,03 EUR/m² m nesī).
1.2. pašvaldībai piederošajām dzīvojamā telpām, kuras nav nodrošinātas ar centraliz tās
siltumapgādi – 0,37 EUR/m² ( dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu da a 0,31 EUR/m²
+ pe a (dzīvojamā fonda uztur šanai Ls 0,06 EUR/m² ) m nesī.
1.3. pašvaldībai piederošajos labiekārtotajos dzīvok os Ls 0,43 EUR/m² (dzīvojamās mājas
apsaimniekošanas izdevumu da a 0,36 EUR/m² + pe a (dzīvojamā fonda uztur šanai)
0,07 EUR/m² ) m nesī.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei protokola izrakstu “Par grozījumiem Ludzas novada domes
2011.gada 24.marta s des l mumā (protokols Nr. 4, 21.§) „Par dzīvojamās telpas īres maksu”’’
izs tīt dzīvojamo māju pārvaldniekiem.
3. L mums stājas sp kā euro ieviešanas dienā.
20. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra s des l mumā (protokols
Nr. 16, 62.§) „Par noteikumu „Ludzas novada pašvald bas Nedz vojamo telpu nomas
maksas noteikumi” apstiprināšanu”
A.Poikāne
Pamatojoties uz EURO ieviešanas kārtības likuma 6.panta ceturto da u un vadlīnijām
pašvaldībām pārejas periodā no latiem uz euro, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Izdarīt Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra s des l mumā (protokols Nr.16,
62.§) „Par noteikumu „Ludzas novada pašvaldības Nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikumi”
apstiprināšanu” grozījumus un izteikt l muma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikumus
pielikuma 3.punktu saska ā ar pielikumu.
2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei S.Rimšai p c noteikumu “Ludzas novada
pašvaldības Nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikumi” pie emšanas, public t noteikumu
grozījumus Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludzaspils.lv.
3. L mums stājas sp kā euro ieviešanas dienā.
21. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2012.gada 23.februāra s des l mumā (protokols
Nr. 5, 45.§) ”Par nedz vojamo telpu nomas maksas noteikšanu Rai a ielā 16a, Ludzā”
A.Poikāne
Pamatojoties uz EURO ieviešanas kārtības likuma 6.panta ceturto da u un vadlīnijām
pašvaldībām pārejas periodā no latiem uz euro, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2012.gada 23.februāra s des l mumā (protokols Nr.5, 45.§)
„Par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu Rai a ielā 16a, Ludzā” grozījumu un izteikt
l muma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt nedzīvojamo telpu Rai a ielā 16a, Ludzā, Ludzas novads nomas maksu
EUR 1,35 par vienu kvadrātmetru un pievienotās v rtības nodoklis m nesī”.
2. L mums stājas sp kā euro ieviešanas dienā.
22. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra s des l mumā
(protokols Nr. 26, 29.§) „Par telpu nomu”
A.Poikāne
Pamatojoties uz EURO ieviešanas kārtības likuma 6.panta ceturto da u un vadlīnijām
pašvaldībām pārejas periodā no latiem uz euro, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra s des l mumā (protokols Nr. 26, 29.§)
„Par telpu nomu” grozījumu un izteikt l muma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt maksu par Ludzas novada budžeta iestāžu telpu nomu:
N.p.k.Nr.p.k.
Pakalpojuma nosaukums
M rvienība
1.1.

Ludzas novada izglītības iestāžu datorklašu

1 mācību stunda

Maksa
EURO
0.43
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1.2.

1.3

1.4

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

1.12.

1.13.

1.14.
1.15.

izmantošana
P.Miglinīka ielā 27 ( Ludzas 2. vidusskola)
klases telpas noma
zāles noma
Blauma a ielā 4 (Ludzas pils tas ģimnāzija)
klases telpas noma
zāles noma
Ludzas novada izglītības iestāžu internātu
izmantošana
Stacijas ielā 41,Ludzā (Tautas nams)
Lielā zāl
Mazā zāle
Stacijas ielā 45, Ludzā (Ludzas m zikas
skola)
Zāle
Kabineta noma
Skolas ielā 26, Ludzā (kinoteātrs)
Zāle
Rai a ielā 16A, Ludzā
Zāle
Rai a ielā 16, Ludzā
Mazā zāl
Lielā zāle
Kabineta noma
Stacijas ielā 38, Ludzā
Parka estrāde
Miglinīka ielā 34A,Ludzā
Sporta halle ar palīgtelpām (juridiskām
pers.)
Sporta nodarbībām
Sporta pasākumiem
Miglinīka ielā 34A,Ludzā
Sporta halle ar palīgtelpām (fiziskām pers.)
Abonents 1 m n. (3 nodarbības ned ā)
Abonents 3 m n. (3 nodarbības ned ā)
Miglinīka ielā 34A,Ludzā
Sporta halle bez palīgtelpām (fiziskām pers.)

P.Miglinīka ielā 27, Ludzā
(Sporta skolas zāle)
Sporta ielā 21
Svarcelšanas zāle
Trenažieru zāle
Sporta ielā 21A
Man ža

1 stunda
1 stunda

2.85
4.27

1 stunda
1 stunda

2.85
4.27

1 gultas vieta
diennaktī

3.56

1 stunda
1 stunda

21.34
14.23

1 stunda
1 stunda

14.23
0.83

1 stunda

21.34

1 stunda

7.11

1 stunda
1 stunda
1 stunda

7.11
7.11
0.50

1 stunda

21.34

1 stunda
1 stunda

42.69
56.91

1 stunda
abonents
abonents

2.35
21.17
52.92

1 stunda
sestdienās no
plkst. 10.00 līdz.
12.00

0.58

1 stunda

7.73

1 stunda
1 stunda

4.60
7.11

1 stunda

14.03
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1.16.
1.17.

1.18.1.

1.18.2.

1.19.

1.20.
1.21.

Stadions
Apr pes māja “Raipole” pirts telpu
iznomāšana
Ludzas novada Isnaudas, Pildas, ukšu,
Briģu, Rund nu, Istras, Pure u un Cirmas
pagasta pārvald esošo kult ras namu zāles
izmantošanu publiskajiem izklaides
pasākumiem
Ludzas novada Isnaudas, Pildas, ukšu,
Briģu, Rund nu, Istras, Pure u un Cirmas
pagasta pārvald esošo kult ras namu zāles
izmantošanu privātā rakstura pasākumiem
Ludzas novada Isnaudas, Pildas, ukšu,
Briģu, Rund nu, Istras, Pure u un Cirmas
pagasta pārvald esošo kult ras namu zāles
izmantošanu privātā rakstura pasākumiem
Ludzas novada Isnaudas, Pildas, ukšu,
Briģu, Rund nu, Istras, Pure u un Cirmas
pagasta pārvald esošo kult ras namu zāles
izmantošanu semināriem, izglītojošiem
pasākumiem
Tirgus ielā 22, Ludzā
B rnu jauniešu centra zāle
P.Miglinīka ielā 25 ( Ludzas pils tas
pirmskolas izglītības iestāde “R ķītis” )
zāles noma

1 stunda
1 pasākums

14.23
7.11

1 stunda

2.85

1 pasākums
(1 diena)

42.69

1 pasākums
(2 dienas)

64.03

1 stunda

1.42

1 stunda

3.77

1 stunda

1.42

2. Uzdot pašvaldības sekretārei protokola izrakstu “ Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2010.gada 30.septembra s des l mumā (protokols Nr. 26, 29.§) „Par telpu nomu” izlikt
redzamā vietā Ludzas novada domes kā (Ludzā, Rai a ielā 16A), pagasta pārvalžu vadītājiem
izlikt redzamā vietā pagastu pārvalžu kās, kā arī izsniegt novada pašvaldības atbildīgajiem
darbiniekiem protokola izraksta apstiprinātas kopijas.
3. L mums stājas sp kā euro ieviešanas dienā.
23. §
Par Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobra s des l muma (protokols Nr. 13, 47.§)
„Par nomas maksas noteikšanu par Ludzas novada ukšu Tautas nama izmantošanu”
atcelšanu
A.Poikāne
Saska ā ar to, ka ukšu tautas nams netiek izmantots diskot ku organiz šanai un emot
v rā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra
s des un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des
atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobra s des l mumu (protokols Nr.13,
47.§) „Par nomas maksas noteikšanu par Ludzas novada ukšu Tautas nama izmantošanu”.
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2. Uzdot pašvaldības sekretārei protokola izrakstu “Par Ludzas novada domes 2009.gada
22.oktobra s des l mumu (protokols Nr. 13, 47.§) „Par nomas maksas noteikšanu par Ludzas
novada ukšu Tautas nama izmantošanu” atcelšanu””, izsniegt Ludzas novada pašvaldības
ukšu tautas nama vadītājai protokola izrakstu.
24.§
Par neiz r to dz vok u apsaimniekošanas un siltuma zudumu ūdens cirkulācijai
iekš jos t klos maksas apmaksu
A.Poikāne
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2013.gada 15.oktobra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Ludzas apsaimniekotājs”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā adrese –
Krišjā a Barona iela 49, Ludza, v stuli Nr. 1-9/446 „Par brīvo dzīvok u apsaimniekošanas un
siltuma zudumu dens cirkulācijai iekš jos tīklos maksas apmaksu” (reģ. pašvaldībā 17.10.2013.
Nr.3.1.1.8.1/647) ar l gumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzek iem 2013.gada
septembra m nesī apr ķināto summu Ls 61.12 par neizīr to dzīvok u apsaimniekošanas maksas
apmaksu un Ls 24,25 par siltuma zudumu dens cirkulācijai iekš jos tīklos maksas apmaksu.
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un v stul m pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstāk us, pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK
noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīr tājs nor ķinās ar pakalpojumu
sniedz ju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25. punktu un emot
v rā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des
atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nor ķinos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ludzas apsaimniekotājs” iek aut
izdevumus par Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīr to dzīvok u apsaimniekošanas
maksas un siltuma zudumu dens cirkulācijai iekš jos tīklos maksas apmaksu 2013.gada
septembra m nesī par summu Ls 85.37 (astondesmit pieci lati 37 santīmi).
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīr to dzīvok u apsaimniekošanas
izdevumus un siltuma zudumu dens cirkulācijai iekš jos tīklos maksas apmaksu par 2013.gada
septembra m nesi pilnīgu apmaksu Ls 85,37 (asto desmit pieci lati 37 santīmi) apm rā no Ludzas
novada pašvaldības budžeta dzīvok u saimniecības uztur šanai paredz tiem līdzek iem atbilstoši
1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā p c domes s des protokola parakstīšanas
rakstveidā nos tīt SIA “Ludzas apsaimniekotājs” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
25.§
Par Ludzas novada pašvald bas stipendiju piešķiršanas komisijas l muma apstiprināšanu
M.Romanovska
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas nolikuma 1.4.punktu,
kas nosaka, ka domes stipendiju piešķiršanas komisija, izskata sa emtos pretendentu pieteikumus,
pie em l mumu par atbalstāmajiem pretendentiem; sagatavo un iesniedz apstiprināšanai dom
pretendentu sarakstu, kā arī emot v rā Ludzas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada
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17.oktobrī kopīgās s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas 2013.gada 20.septembra
protokolu Nr.2 un 2013.gada 4.oktobra protokolu Nr.3.
2. Nosl gt līgumu par pašvaldības stipendijas piešķiršanu ar sekojošiem studentiem:
2.1. S. S.;
2.2. K. Z.;
2.3. E. G.;
2.4. J. P..
26.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
M.Romanovska
Ludzas novada pašvaldība ir sa musi un izskatījusi Ludzas Invalīdu biedrības
16.10.2013. iesniegumu ar l gumu nodrošināt pašvaldības līdzfinans jumu projektam „Darbs ir
dzīve” 1000,00 LVL apm rā. Projekta kop jās izmaksas ir 25491,25 LVL.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanas un kontroles
kārtības nolikuma 8.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības līdzfinans jumu var pretend t
sabiedriskā organizācija, kura projekta aktivitātes tiks realiz tas novada teritorijā un plānoties
rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un infrastrukt ru.
Saska ā ar Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma 13.punktu, projekta finans jumam piešķiramā summa līdz 1000, 00 LVL vienam
projektam, bet ne vairāk kā 25% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Invalīdu biedrībai pašvaldības līdzfinans jumu LVL 1000,00 apm rā
projekta „Darbs ir dzīve” īstenošanai.
2. Ludzas Invalīdu biedrībai divu ned u laikā p c projekta īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai pārskatu par finansu līdzek u izlietojumu saska ā ar piešķiršanas m rķi,
pievienojot attiecīgus maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Kontroli par l muma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
27.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no V. A. (par pašumu (adrese)
ar kadastra numuru 6801 006 0428)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
28.§
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Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no N. N. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 006 0073)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
29.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no N. N. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 005 0214)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
30.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no P. Š. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 006 0449)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
31.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no A. V. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 006 0037)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
32.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no SIA „SUNCITY INVEST” (par pašumu „Lauki”, Cirmas pagasts, Ludzas novads, ar
kadastra numuru 6850 002 0347)
T.Binovska
emot v rā, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SUNCITY INVEST”, reģistrācijas
Nr.40003701733, juridiskā adrese Riekstu iela 16-27, Rīga, LV – 1055, nav savlaicīgi veikusi
apr ķinātos nekustamā īpašuma nodok a maksājumus par īpašumu ”Lauki”, Cirmas pagasts,
Ludzas novads, kadastra Nr. 6850 002 0347, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokav to nodok u
maksājumu piedzi as procesu par nokav to nekustamā īpašuma nodok a un nokav juma naudas
maksājumu piedzi u bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
2010.gada 15.decembrī SIA „SUNCITY INVEST”, atbilstoši likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 3.panta (11) da ai, par īpašumu „Lauki” ar kadastra numuru 6850 002 0347, tika
pazi ots par nekustamā īpašuma nodok a apm ru par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo
zemi, nos tot maksāšanas pazi ojumu Nr. 10-13739 p c norādītās adreses: Ernesta Birznieka –
Upīša iela 12, Rīga, LV – 1050.
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No nekustamā īpašuma nodok a maksāšanas pazi ojuma Nr.10-13739 izriet, ka SIA
„SUNCITY INVEST”, par īpašumu „Lauki” ar kadastra numuru 6850 002 0347 papildus
apr ķināts nodoklis Ls 43,66 apm rā par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
Pazi ojums stājās sp kā ar 22.12.2010. un k uva neapstrīdams 22.01.2011..
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā da ā ir noteikts, ka nekustamā
īpašuma nodok a maksātājs saska ā ar šo likumu ir atbildīgs par nodok a pilnīgu nomaksāšanu
noteiktajā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā da a paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska ā ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
likumam “Par nodok iem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai
administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
Sakarā ar to, ka SIA „SUNCITY INVEST”,” 2013.gadā nav maksājusi nekustamā īpašuma
nodokli likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešajā da ā noteiktajos termi os,
Ludzas novada pašvaldība 2013.gada 22.augustā nos tīja sabiedrībai brīdinājumu
Nr.3.1.1.8.2./1238 uz adresi Riekstu iela 16-27, Rīga, LV – 1055, par stāvokli uz 2013.gada
22.augustu, atgādinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu, kā arī
likumu „Par nodok iem un nodevām”, nodok a maksātājs ir atbildīgs par nodok a nomaksu pilnā
apm rā un noteiktajos termi os. Ar šo pazi ojumu sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SUNCITY
INVEST”, tika brīdināta, ka laikā nenomaksāto nodokli un soda sankcijas (pamatparāda
palielinājumu un nokav juma naudu) ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
likumiem.
Brīdinājums stājas sp kā 2013.gada 29.augustā. Tom r arī, p c brīdinājuma nos tīšanas,
SIA „SUNCITY INVEST”, nav samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli, un nokav juma naudu.
Kop jā nodok u parāda summa par īpašumu ar kadastra numuru 6850 002 0347 uz
2013.gada 22.augustu sastāda Ls 62,76 (pamatparāds – Ls 43,66, nokav juma nauda Ls 19,70),
kas ir piedzenama no SIA „SUNCITY INVEST”, bezstrīda kārtībā.
Saska ā ar likuma „Par nodok iem un nodevām” 29.panta otro da u, par nodok u un
nodevu maksājuma samaksas termi a nokav jumu maksātājam tiek apr ķināta nokav juma nauda
— no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokav to dienu, ja konkr tā nodok a
likumā nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
Likuma „Par nodok iem un nodevām” 26.panta pirmajā da ā ir paredz ts, ka nodok u
maksājumus atbilstoši nodok u deklarācijai, avansa maksājumu apr ķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai p c nodok u administrācijas kontroles (pārbaudes,
revīzijas) apr ķinātos nodok u maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodok u likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termi ā, un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpmāk —
nokav tie nodok u maksājumi), kā arī izdevumus par nokav to nodok u maksājumu piedzi u
bezstrīda kārtībā, nodok u administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz l mumu par
nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda kārtībā
Saska ā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodevām” 18.panta 11.punktu,
nodok u administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodok us un
nokav juma naudas, tād jādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.da as
izpratn l mums par nekustamā īpašuma nodok a parāda piedzi u uzskaitāms par obligāto
administratīvo aktu.
Saska ā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo da u, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstāk u kopums: administratīvais akts ir stājies sp kā, tas ir
k uvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 361.panta pirmajai, otrajai, trešajai un
ceturtajai da ai, par piespiedu izpildi sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SUNCITY INVEST”, tika
rakstveidā brīdināta.
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Sakarā ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, par piespiedu izpildi
adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz likuma „Par nodok iem un nodevām” 26.panta pirmo da u,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo da u, 6.panta trešo da u, 9.panta pirmo un
otro da u, Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro da u, 360.panta pirmo da u,
likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo da u,
emot v rā Ludzas novada domes teritoriālā un attīstības pastāvīgas komitejas, finanšu
pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada
17.oktobra kopīgās s des atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SUNCITY INVEST”, reģistrācijas Nr.
40003701733, bezstrīda kārtībā termi ā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo
īpašumu „Lauki” ar kadastra numuru 6850 002 0347, Ls 64,13 (pamatparāds – Ls 43,66,
nokav juma nauda Ls 20,47), piedzi u v ršot uz parādnieka naudas līdzek iem, kas parādniekam
pienākas no citām personām, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai
skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot un nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. Par šo l mumu septi u dienu laikā no tā sp kā stāšanās dienas, atzīstot, ka l mums
adresātam pazi ots septītajā dienā p c tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt s dzību
Administratīvās rajona tiesas R zeknes tiesu namā (R zekn , Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601).
S dzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.
Plkst. 14.18 ierodas domes deputāte Jevgenija Kušča.
33.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no A. A. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 004 0450)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
34.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no A. D. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 006 0120)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
35.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no V. G. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6846 007 0212)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
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36.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no V. G. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6846 007 0009)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
37.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no V. G. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6846 900 0036)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
38.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no . I. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6886 001 0146)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
39.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no R. M. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 900 2343)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
40.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no L. N. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 005 0165)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
41.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no L. N. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6850 002 0121)
T.Binovska
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Lēmuma teksts.
42.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no S. N. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6860 001 0484)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
43.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no V. N. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6886 001 0112)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
44.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no L. N. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 900 0352 )
T.Binovska
Lēmuma teksts.
45.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no O. R. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6880 002 0058)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
46.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no I. V. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6888 005 0004)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
47.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no G. C. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6858 002 0048 )
T.Binovska
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Lēmuma teksts.
48.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no M. I. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6886 006 0003)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
49.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no M. I. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6892 001 0001)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
50.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no S. K. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6878 002 0080)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
51.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no S. K. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6858 010 0157 )
T.Binovska
Lēmuma teksts.
52.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no Z. K. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 008 0026)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
53.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no V. K. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6850 005 0056)
T.Binovska
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Lēmuma teksts.
54.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no E. L. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6878 006 0051)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
55.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no A. M. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 900 2183)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
56.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no E. L. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6858 005 0027)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
57.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no L. . (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6801 501 0100)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
58.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no M. S. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6858 004 0035)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
59.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no N. T. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6878 002 0075)
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T.Binovska
Lēmuma teksts.
60.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no SIA ražošanas-tirdzniec bas firmas „V ALANS” (par pašumu Latgales iela 251C, Ludza,
Ludzas novads, ar kadastra numuru 6801 508 0060)
T.Binovska
emot v rā, ka no SIA ražošanas-tirdzniec bas firma „V ALANS”, reģistrācijas
Nr. 50003369471, juridiskā adrese Latgales iela 251C, Ludza, Ludzas novads, LV - 5701, nav
savlaicīgi veikusi apr ķinātos nekustamā īpašuma nodok a maksājumus par īpašumu Latgales iela
251C, Ludza, Ludzas novads, kadastra Nr.6801 508 0060, Ludzas novada dome ir uzsākusi
nokav to nodok u maksājumu piedzi as procesu par nokav to nekustamā īpašuma nodok a un
nokav juma naudas maksājumu piedzi u bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
22.01.2013. SIA ražošanas-tirdzniec bas firmai „V ALANS”, likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā da ā noteiktajā kārtībā, par īpašumu Latgales iela 251C, Ludza,
Ludzas novads ar kadastra numuru Nr.6801 508 0060 tika pazi ots par nekustamā īpašuma
nodok a apm ru kārt jam taksācijas (kalendārajam) gadam, nos tot maksāšanas pazi ojumu
Nr. 13-2000 p c norādītās adreses: Liepājas iela 37-21, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701.
No nekustamā īpašuma nodok a maksāšanas pazi ojuma 2013.gadam Nr.13-2000 izriet, ka
SIA ražošanas-tirdzniec bas firmai „V ALANS”, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu
„Par nekustamā īpašuma nodokli”, par nekustamo īpašumu Latgales iela 251C, Ludza, Ludzas
novads, ar kadastra numuru Nr.6801 508 0060, kas sastāv no kām ar kadastra apzīm jumu 6801
008 0030 001, 6801 008 0030 002, 2013.gadā jāsamaksā nodoklis Ls 150,65, parāds par
iepriekš jo periodu Ls 48,29, nokav juma nauda Ls 2,13, kopā Ls 201,07.
Pazi ojums stājas sp kā 29.01.2013., k uva neapstrīdams ar 01.01.2013..
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā da ā ir noteikts, ka nekustamā
īpašuma nodok a maksātājs saska ā ar šo likumu ir atbildīgs par nodok a pilnīgu nomaksāšanu
noteiktajā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā da a paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska ā ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
likumam “Par nodok iem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai
administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
Sakarā ar to, ka 2013.gadā SIA ražošanas-tirdzniec bas firma „V ALANS” nav
maksājusi nekustamā īpašuma nodokli likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešajā
da ā noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvaldība 2013.gada 26.augustā nos tīja sabiedrībai
brīdinājumu Nr.3.1.1.8.2./1249 par stāvokli uz 2013.gada 26.augustu, atgādinot, ka pamatojoties
uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu, kā arī likumu „Par nodok iem un nodevām”,
nodok a maksātājs ir atbildīgs par nodok a nomaksu pilnā apm rā un noteiktajos termi os.
Brīdinājums stājas sp kā 2013.gada 2.septembrī. Tom r, arī p c brīdinājuma nos tīšanas
SIA ražošanas-tirdzniec bas firma „V ALANS” nav samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli
un nokav juma naudu.
Kop jā nodok u parāda summa par īpašumu ar kadastra numuru 6801 508 0060 uz
2013.gada 26.augustu sastāda Ls 173,54 (pamatparāds – Ls 161,29, nokav juma nauda Ls 12,25,
kas ir piedzenama no SIA ražošanas-tirdzniec bas firmas „V ALANS” bezstrīda kārtībā.
Saska ā ar likuma „Par nodok iem un nodevām” 29.panta otro da u, par nodok u un
nodevu maksājuma samaksas termi a nokav jumu maksātājam tiek apr ķināta nokav juma nauda
— no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokav to dienu, ja konkr tā nodok a
likumā nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
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Likuma „Par nodok iem un nodevām” 26.panta pirmajā da ā ir paredz ts, ka nodok u
maksājumus atbilstoši nodok u deklarācijai, avansa maksājumu apr ķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai p c nodok u administrācijas kontroles (pārbaudes,
revīzijas) apr ķinātos nodok u maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodok u likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termi ā, un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpmāk —
nokav tie nodok u maksājumi), kā arī izdevumus par nokav to nodok u maksājumu piedzi u
bezstrīda kārtībā, nodok u administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz l mumu par
nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda kārtībā
Saska ā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodevām” 18.panta 11.punktu,
nodok u administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodok us un
nokav juma naudas, tād jādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.da as
izpratn l mums par nekustamā īpašuma nodok a parāda piedzi u uzskaitāms par obligāto
administratīvo aktu.
Saska ā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo da u, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstāk u kopums: administratīvais akts ir stājies sp kā, tas ir
k uvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi.
Sakarā ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz likuma „Par nodok iem un nodevām” 26.panta pirmo
da u, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo da u, 6.panta trešo da u, 9.panta
pirmo un otro da u, Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro da u, 360.panta
pirmo da u, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo da u,
emot v rā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un
kult ras jautājumu pastāvīgas komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA ražošanas-tirdzniec bas firmas „V ALANS”, reģistrācijas
Nr. 50003369471, bezstrīda kārtībā termi ā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par
nekustamo īpašumu Latgales iela 251C, Ludza, Ludzas novads, ar kadastra numuru 6801 508
0060 Ls 178,29 (pamatparāds – Ls 161,29, nokav juma nauda – Ls 17,00), piedzi u v ršot uz
parādnieka naudas līdzek iem, kas parādniekam pienākas no citām personām, citiem parādnieka
ienākumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām,
tās pārdodot un nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. Par šo l mumu septi u dienu laikā no tā sp kā stāšanās dienas, atzīstot, ka l mums
adresātam pazi ots septītajā dienā p c tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt s dzību
Administratīvās rajona tiesas R zeknes tiesu namā (R zekn , Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601).
S dzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.

61.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
no A. P. (par pašumu (adrese) ar kadastra numuru 6858 002 0031)
T.Binovska
Lēmuma teksts.
62.§
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Par Saistošo noteikumu Nr. 46 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada 26.maija
saistošajos noteikumos Nr.12 „Par ielu tirdzniec bu un tirgus statusa piešķiršanas kārt bu
Ludzas novadā”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās da as 3.punktu, 12.05.2010.
MK noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saska ojami ar pašvaldību un
tirdzniecības organiz šanas kārtību” 9.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un
trešo da u, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2013.gada 17.oktobra s des un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra
kopīgās s des atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.46 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par ielu tirdzniecību un tirgus
statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā”” saska ā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. triju dienu laikā p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumu Nr.46 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par ielu
tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā”” rakstiskā un elektroniskā veidā
nos tīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai zināšanai.
3. Uzdot sabiedrisko atteicību speciālistei S.Rimšai saistošos noteikumus „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par ielu tirdzniecību un
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā”” public t Ludzas novada domes informatīvajā
izdevumā „Ludzas Novada V stis”, izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada
pašvaldības kā un ievietot tos Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludzaspils.lv;
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošināt
saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu kās.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
63.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 47 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2013.gada 10.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvald bas pal dz bu v sturisku būvgaldniec bas
izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, kas fasāžu krāsojuma atjaunošanai un jumta
seguma nomai ai valsts noz mes pils tbūvniec bas pieminek a „Ludzas pils tas v sturiskais
centrs” teritorijā esošajām kām, kā ar Latvija Valsts aizsargājamo kultūras pieminek u
sarakstā ietvertajām kām Ludzas novadā”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz likuma „Par kult ras pieminek u aizsardzību” 24.panta otro da u, likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo da u, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo
da u, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada
17.oktobra s des un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās
s des atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele,
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Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.47 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2013.gada 10.j lija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības palīdzību
v sturisku b vgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, kas fasāžu krāsojuma
atjaunošanai un jumta seguma nomai ai valsts nozīmes pils tb vniecības pieminek a „Ludzas
pils tas v sturiskais centrs” teritorijā esošajām kām, kā arī Latvija Valsts aizsargājamo kult ras
pieminek u sarakstā ietvertajām kām Ludzas novadā”” saska ā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. triju dienu laikā p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumu Nr.47 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada 10.j lija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par
pašvaldības palīdzību v sturisku b vgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, kas
fasāžu krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomai ai valsts nozīmes pils tb vniecības
pieminek a „Ludzas pils tas v sturiskais centrs” teritorijā esošajām kām, kā arī Latvija Valsts
aizsargājamo kult ras pieminek u sarakstā ietvertajām kām Ludzas novadā”” rakstiskā un
elektroniskā veidā nos tīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai zināšanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistesi S.Rimšai saistošos noteikumus „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2013.gada 10.j lija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības
palīdzību v sturisku b vgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, kas fasāžu
krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomai ai valsts nozīmes pils tb vniecības pieminek a
„Ludzas pils tas v sturiskais centrs” teritorijā esošajām kām, kā arī Latvija Valsts aizsargājamo
kult ras pieminek u sarakstā ietvertajām kām Ludzas novadā”” public t Ludzas novada domes
informatīvajā izdevumā „Ludzas Novada V stis”, izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā
Ludzas novada pašvaldības kā un ievietot tos Ludzas novada pašvaldības mājas lapā
www.ludzaspils.lv;
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošināt
saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu kās.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
64.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 48 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2013.gada
22.augusta saistošajos noteikumos Nr.22 „Par nekustamā pašuma nodok a piem rošanu
Ludzas novada administrat vajā teritorijā 2014.gadā”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta
otrās da as 9¹.panta, 9. panta otro da u, Pārejas noteikumu 40².punktu, Euro ieviešanas kārtības
likuma 31.panta pirmo un trešo da u, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne,
Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.48 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2013.gada 22.augusta saistošajos noteikumos Nr.22 „Par nekustamā īpašuma
nodok a piem rošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā ”” saska ā ar pielikumu.
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2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. triju dienu laikā p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumu Nr.48 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta saistošajos noteikumos Nr.22 „Par
nekustamā īpašuma nodok a piem rošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā ””
rakstiskā un elektroniskā veidā nos tīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei S.Rimšai saistošos noteikumus „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta saistošajos noteikumos Nr.22 „Par nekustamā
īpašuma nodok a piem rošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā ”” public t
Ludzas novada domes informatīvajā izdevumā „Ludzas Novada V stis”, izlikt saistošos
noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības kā un ievietot tos Ludzas novada
pašvaldības mājas lapā www.ludzaspils.lv;
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošināt
saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu kās.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
65.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 49 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2013.gada 25.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.18 „Par pašvald bas zemes nomas maksas apm ru Ludzas
novadā”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Lai izpildītu Euro ieviešanas kārtības likuma prasības un pielāgotu saistošos noteikumus
pārejai uz euro, saska ā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta ceturto da u, Ministru kabineta
2007.gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo da u un emot v rā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumus,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.49 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2013.gada 25.j lija saistošajos noteikumos Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apm ru Ludzas novadā””, saska ā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laikā p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.49
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada 25.j lija saistošajos noteikumos Nr.18 „Par
pašvaldības zemes nomas maksas apm ru Ludzas novadā”” rakstiskā un elektroniskā veidā nos tīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvajā izdevumā „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada domes kā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošināt
saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu kās.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
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66.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 50 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Nodeva par pašvald bas domes izstrādāto oficiālo
dokumentu un apliecinātu to kopiju sa emšanu un būvat aujas sa emšanu” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da as 15.punktu, likuma „Par
nodevām un nodok iem” 12.panta pirmās da as 1., 10.punktu, LR MK 28.06.2005. noteikumu
Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 15.punktu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo da u un emot v rā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumus, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.50 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Nodeva par pašvaldības domes
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju sa emšanu un b vat aujas sa emšanu”,
saska ā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laikā p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.50
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju sa emšanu
un b vat aujas sa emšanu” rakstiskā un elektroniskā veidā nos tīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei saistošos noteikumu Nr.50 „„Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Nodeva par pašvaldības
domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju sa emšanu un b vat aujas
sa emšanu”:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvajā izdevumā „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada domes kā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošināt
saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu kas.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
67.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra l mumā „Par
transportl dzek u piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportl dzek u
glabāšanu speciālā stāvvietā maksu” (prot.Nr.27 20.§)
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu un vadlīnijas pašvaldībām pārejas
periodā no latiem uz eiro, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Izdarīt Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra l mumā „Par transportlīdzek u
piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzek u glabāšanu speciālā stāvvietā
maksu” (prot.Nr.27 20.§) 1.punktā grozījumus un izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt maksu par SIA „V ALANS” sniegtajiem transportlīdzek u piespiedu
pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzek u glabāšanu speciālā stāvvietā
pakalpojumiem:
1.1. Par transportlīdzek a piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu- EUR 0,56 par vienu
kilometru;
1.2. Par transportlīdzek u glabāšanu speciālā stāvvietā par katru diennakti- EUR 1,42.”
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai protokola izrakstu Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2010.gada 28.oktobra l mumā „Par transportlīdzek u piespiedu pārvietošanas uz
speciālu stāvvietu un transportlīdzek u glabāšanu speciālā stāvvietā maksu” (prot.Nr.27 20.§)
izlikt redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības kā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošināt
protokola izrakstu Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra l mumā „Par
transportlīdzek u piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzek u glabāšanu
speciālā stāvvietā maksu” (prot.Nr.27 20.§) izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu
pārvalžu kās.
4. L mums stājas sp kā euro ieviešanas dienā.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
68.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta l mumā „Par būvvaldes
sniegtajiem pakalpojumiem” (prot.Nr.6 27.§)
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu un vadlīnijas pašvaldībām pārejas
periodā no latiem uz eiro, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta l mumā „Par b vvaldes sniegtajiem
pakalpojumiem” (prot.Nr.6 27.§) 1.punktā grozījumus un izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
”1. Noteikt Ludzas novada b vvaldes sniegtos maksas pakalpojumus:
1.1. ku pie emšana ekspluatācija:

1.1.1. Dzīvojamās mājas
1.1.2. Saimniecības kas
1.1.3. Sabiedriskas kas
1.1.4. Ražošanas kas
1.1.5. Inženierkomunikācijas un inženierb ves
1.2. Plānošanas un arhitekt ras uzdevums un
saska ošana:
1.2.1. jaunb ve
1.2.2. rekonstrukcija
1.3. Stacionārās reklāmas vai izkārtnes konstrukcijas
uzstādīšanas saska ojums

Fiziskām personām
(summa EUR bez
PVN)
14,00
11,00
14,00
14,00
11,00

Juridiskām
personām
(summa EUR bez
PVN)
21,00
14,00
21,00
21,00
14,00

71,00
42,00
28,00

99,00
71,00
42,00
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1.4. B vat aujas pagarināšana
1.5. Materiālu izdrukāšana:
1.5.1. formāta A-4
1.5.2. formāta A-3
1.5.3. formāta A-2
1.5.4. formāta A-1

14,00

28,00

0,07
0,14
0,28
0,56

0,14
0,14
0,28
0,56

2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai protokola izrakstu Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2010.gada 25.marta l mumā „Par b vvaldes sniegtajiem pakalpojumiem”
(prot.Nr.6 27.§) izlikt redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības kā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošināt
protokola izrakstu Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta l mumā „Par
b vvaldes sniegtajiem pakalpojumiem” (prot.Nr.6 27.§) izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada
pagastu pārvalžu kās.
4. L mums stājas sp kā euro ieviešanas dienā.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
69.§
Par sabiedr bas ar ierobežotu atbild bu „Ludzas rajona slimn ca” nosaukuma mai u
K.Nikolajeva
2013.gada 25.septembrī Ludzas novada pašvaldībā tika sa emts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Ludzas rajona slimnīca” (Reģ.Nr.40003258973) iesniegums, kurā tiek l gts veikt
grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas rajona slimnīca” nosaukumā, nomainot to
uz SIA „Ludzas medicīnas centrs”.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla da ām un kapitālsabiedrībām”
28.panta piekto da u, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras pastāvīgās komitejas un
finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumu, teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Akcept t sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas rajona slimnīca”
(Reģ.Nr.40003258973, jur. adrese: Rai a iela 43, Ludza, LV-5701) nosaukuma mai u uz
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”.
70.§
Par pilnvarojumu parakst t sadarb bas l gumu ar Hamburgas Universitāti
K.Nikolajeva
Lai veicinātu abpus ju sadarbību arheoloģiski- v sturisko p tījumu jomā, tai skaitā
sadarbību Ludzas pils tas un tās apkārtnes arheoloģiskajā izp t , ir panākta vienošanās parakstīt
sadarbības līgumu starp Ludzas novada pašvaldību un Hamburgas Universitāti (Vācijas federatīvā
republika).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da as 27.punktu un Ludzas
novada domes 2013.gada 18.j nija saistošo noteikumu Nr.16 „Ludzas novada pašvaldības
nolikums” 108.punktu, kas nosaka, ka „starptautiskos sadarbības līgumus paraksta domes
priekšs d tājs vai priekšs d tāja vietnieks (laikā, kad pilda domes priekšs d tāja pienākumus),
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pamatojoties uz domes l mumu”, emot v rā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras
pastāvīgās komitejas un finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des
atzinumu, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des atzinumu,
pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā
nepiedalās domes priekšs d tāja Alīna Gendele, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Voldemārs Diba ins, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Pilnvarot Ludzas novada domes priekšs d tāju Alīnu Gendeli parakstīt sadarbības līgumu
ar Hamburgas Universitāti (Vācijas Federatīvā Republika).
71.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 51 „Groz jumi Ludzas novada domes saistošajos noteikumos
Nr.27 „Par pār jiem pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu
L.Gorbunova-Kozlova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo da u, emot v rā Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās komitejas
2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.51 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes saistošajos noteikumos Nr.27 „Par pār jiem pabalstiem Ludzas novadā””, saska ā
ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laikā p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.51
„Grozījumi Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.27 „Par pār jiem pabalstiem Ludzas
novadā”” rakstiskā un elektroniskā veidā nos tīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei S.Rimšai ne agrāk kā četras ned as un ne v lāk
kā sešas ned as p c saistošo noteikumu Nr.51 „Par grozījumiem Ludzas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.27 „Par pār jiem pabalstiem Ludzas novadā””, pie emšanas, saska ā ar
likuma „Par pašvaldībām” 45.panta trešo da u:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvajā izdevumā „Ludzas
Novada V stis”;
3.2.
izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada domes kā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošināt
saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu kās.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
72.§
Par Saistošo noteikumu Nr.52 „Groz jumi Ludzas novada domes saistošajos noteikumos
Nr.27 „Par pār jiem pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu
L.Gorbunova-Kozlova, K.Nikolajeva, A.Gendele
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo da u, emot v rā Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās
komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.52 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes saistošajos noteikumos Nr.27 „Par pār jiem pabalstiem Ludzas novadā””, saska ā
ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laikā p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.52
„Grozījumi Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.27 „Par pār jiem pabalstiem Ludzas
novadā”” rakstiskā un elektroniskā veidā nos tīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.52 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.27 „Par pār jiem pabalstiem
Ludzas novadā”” saska ā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta trešo da u:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvajā izdevumā „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada domes kā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošināt
saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu kās.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
73. §
Par dz vok a pašuma Nr. 30, Ludzā, Bazn cas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
E.Mekšs
Saska ā ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta pirmo
da u, atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atvasinātai publiskai personai vai tās iestād m to funkciju nodrošināšanai un likuma 4.panta
ceturtās da as 5.punktu - atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š v las nopirkt dzīvojamo
māju, tās domājamo da u vai dzīvok a īpašumu.
Ludzas novada pašvaldībā tika reģistr ts dzīvok a īrnieces (Ga inas Brikules)
atsavināšanas ierosinājums, dzīvo Baznīcas ielā 8 dz. 30, Ludzā, Ludzas novadā.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 5.panta
pirmo da u, at auju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas l m jinstit cija, emot v rā Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2013.gada 15.oktobra l mumu „Par dzīvok a īpašuma Nr. 30, Ludzā,
Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des atzinumu, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās
komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
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1. Uzsākt dzīvok a Nr. 30, kas atrodas Ludza novadā, Ludzā, Baznīcas ielā 8
atsavināšanas proced ru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvok a Nr. 30, kas atrodas Ludza novadā, Ludzā, Baznīcas
ielā 8, reģistr šanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt tāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada dom .
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
promb tnes laikā izpilddirektora vietniekam.
74. §
Par dz vok a pašuma Nr. 50, Ludzā, Rai a ielā 32, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
E.Mekšs
Saska ā ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta pirmo
da u, atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atvasinātai publiskai personai vai tās iestād m to funkciju nodrošināšanai un likuma 4.panta
ceturtās da as 5.punktu - atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š v las nopirkt dzīvojamo
māju, tās domājamo da u vai dzīvok a īpašumu.
Ludzas novada pašvaldībā tika reģistr ts dzīvok a īrnieces (Ga inas es evskas)
atsavināšanas ierosinājums, dzīvo Rai a ielā 32 dz. 50, Ludzā, Ludzas novadā.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 5.panta
pirmo da u, at auju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas l m jinstit cija, emot v rā Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2013.gada 15.oktobra l mumu „Par dzīvok a īpašuma Nr. 50, Ludzā,
Rai a ielā 32, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des atzinumu, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās
komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvok a Nr. 50, kas atrodas Ludza novadā, Ludzā, Rai a ielā 32 atsavināšanas
proced ru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvok a Nr. 50, kas atrodas Ludza novadā, Ludzā, Rai a ielā
32, reģistr šanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt tāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada dom .
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
promb tnes laikā izpilddirektora vietniekam.
75.§
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Par A.Gendeles komand jumu uz Baltkrievijas Republiku
I.Kamzole
Pamatojoties uz sa emto Baltkrievijas Republikas Novopolockas pils tas deputātu
padomes 2013.gada 10.oktobra v stuli Nr.02-11/149 (Ludzas novada pašvaldībā sa emta
14.10.2013., reģistr ta ar reģistrācijas numuru 3.1.1.8.1/632) ar uzaicinājumu piedalīties projekta
LLB-2-255 „Move For Life” darba grupas un vadības komitejas s d , kas notiks 2013.gada 5. un
6.novembrī Baltkrievijas Republikas Novopolockas pils tā, iev rojot Valsts un pašvaldību
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.panta pirmo da u, Ministru kabineta 12.10.2010.
noteikumus Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komand jumiem saistītie izdevumi” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da as 27.punktu, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par
interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā
nepiedalās domes
priekšs d tāja A.Gendele, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Norīkot Ludzas novada domes priekšs d tāju Al nu Gendeli komand jumā uz
Baltkrievijas Republikas Novopolockas pils tu 2013.gada 5.-6.novembrī.
2. Komand juma izdevumi tiks segti no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzek iem.

76.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzin bas rakstu
A.Gendele
1.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes 2013.gada
16.oktobra s des l mumu, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu
pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumu,
pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā
nepiedalās domes deputāte Lolita Greitāne, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par augstiem sasniegumiem sporta jomā, ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un
audzināšanā, Ludzas novada populariz šanu un sakarā ar skolas 50 gadu jubileju, apbalvot ar
Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu Ls 300,00 (trīs simti lati 00 santīmi) Ludzas
novada sporta skolas kolektīvu.
2.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes 2013.gada
16.oktobra s des l mumu, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu
pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 17.oktobra kopīgās s des atzinumu,
pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā
nepiedalās domes deputāte Lolita Greitāne, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne,
Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
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Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par radošu darbu jauno talantu izkopšanā, ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un
audzināšanā, Ludzas novada populariz šanu un sakarā ar skolas 55 gadu jubileju, apbalvot ar
Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu Ls 300,00 (trīs simti lati 00 santīmi) Ludzas
M zikas pamatskolas kolektīvu.
77. §
Informācija par Ludzas novada pašvald bas budžeta izpildi l dz 01.10.2013.
A.Gendele
Inform par Ludzas novada pašvaldības budžeta izpildi līdz 01.10.2013..
Pašvaldības budžeta ie mumi LVL 8 606 690, izpilde pret gada plānu 86,66 %. Inform
par nodok u (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, nodoklis par atsevišķām
prec m un pakalpojumu veidiem) ie mumiem, maksas pakalpojumiem un citiem ie mumiem.
Atzīm , ka labi pildās ie mumi par nomu un īri.
Maksa par personu uztur šanos sociālās apr pes iestād s no gada sākuma - LVL 72 549.
Inform par pašvaldību savstarp jiem nor ķiniem, preču un pakalpojumu apmaksu, pasta,
telefona un citu sakara pakalpojumu apmaksu, izdevumiem par komunālajiem pakalpojumiem,
biroju preču, inventāra, degvielas iegādi.
Inform par pašvaldības atbalstu komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem.
Inform par sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem, daudzb rnu ģimen m. No gada
sākuma sociāliem pabalstiem izlietoti LVL 466 455.
Bibliot ku krājumi palielināti par LVL 23 878.
Uzklausot sniegto zi ojumu, Ludzas novada domes deputāti vienojas:
Ludzas novada domes priekšs d tājas A.Gendeles sniegto informāciju par Ludzas novada
pašvaldības budžeta izpildi līdz 01.10.2013. pie emt zināšanai.
78. §
Ludzas novada domes Dz vok u komisijas zi ojums
A.Meikšāns
Inform , ka laika posmā no 2013.gada 1.j lija līdz 2013.gada 21.oktobrim notikušas
10 komisijas s des.
Inform par izskatītajiem iesniegumiem, nos tītiem dokumentiem, pie emtajiem l mumiem,
un dzīvojamās platības piešķiršanu. Informācija pielikumā.
Uz 21.10.2013. pašvaldības dzīvok a jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā ir
reģistr tas 304 personas.
Uzklausot sniegto zi ojumu, Ludzas novada domes deputāti vienojas:
Ludzas novada domes dzīvok u komisijas priekšs d tāja A.Meikšāna sniegto informāciju
pie emt zināšanai.
79. §
Ludzas novada Administrat vās komisijas zi ojums
E.Mekšs, A.Gendele
Inform par Ludzas novada Administratīvās komisijas darbu 2013.gadā, izskatītām lietām,
pārs dz tām lietām un iekas tām soda naudām. Informācija pielikumā.
Uzklausot sniegto zi ojumu, Ludzas novada domes deputāti vienojas:
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Ludzas novada administratīvās komisijas priekšs d tāja E.Mekša sniegto informāciju
pie emt zināšanai.
Domes priekšs d tāja A.Gendele Ludzas novada administratīvās komisijas locek iem izsaka
pateicību par darbu.
80. §
Nodibinājuma „Ludzas novada mikrouz
A.Gendele

m ju atbalstam” zi ojums

Inform par SIA „ITERA Latvija” ziedojumu Nodibinājumam „Ludzas novada
mikrouz m ju atbalstam”. Ziedojums piešķirts Nodibinājumam biznesa ideju realiz šanai un
bezdarba samazināšanai Ludzas novadā.
Biznesa ideju izv rt šanas komisija izv rt ja trīs biznesa idejas un pieteikumus. Inform par
pretendentiem, biznesa idejām, izv rt jumu.
Nodibinājums „Ludzas novada mikrouz māju atbalstam” atbalstīja divu pretendentu
biznesa idejas un katram tika piešķirts līdzfinans jums Ls 500,00.
Uzklausot sniegto zi ojumu, Ludzas novada domes deputāti vienojas:
Ludzas novada domes priekšs d tājas A.Gendeles sniegto informāciju par Nodibinājumu
„Ludzas novada mikrouz m ju atbalstam” pie emt zināšanai.
81.§
Par projektu „Transporta infrastruktūras sakārtošana uz m jdarb bas veicināšanai un
tūrisma att st bai Ludzas pils tā” un „Tranz tce a P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas
pils tā" stenošanu
A.Meikšāns
Inform
par projektu „Transporta infrastrukt ras sakārtošana uz m jdarbības
veicināšanai un t risma attīstībai Ludzas pils tā” un „Tranzītce a P49 ielu posmu
rekonstrukcija Ludzas pils tā” īstenošanas gaitu, projektu administr šanu, aktualitāt m,
padarīto, veiktajiem papildus darbiem.
Uzklausot sniegto zi ojumu, Ludzas novada domes deputāti vienojas:
Ludzas novada domes priekšs d tājas vietnieka attīstības jautājumos A.Meikšāna sniegto
informāciju par projektu „Transporta infrastrukt ras sakārtošana uz m jdarbības veicināšanai
un t risma attīstībai Ludzas pils tā” un „Tranzītce a P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas
pils tā" īstenošanu pie emt zināšanai.
82.§
Zi ojums par veiktajiem pasākumiem pašvald bas sniegto komunālo pakalpojumu
apmaksas uzlabošanā Ludzas novada pagastos
F.Bokišs
Inform par komunālo pakalpojumu apmaksu, pakalpojuma sa m jiem Ludzas
novada pagastos, parādnieku skaitu, tekošā m neša maksājumiem, parādu uz 01.01.2013. un uz
01.10.2013.. Informācija pielikumā.
Atzīm , ka situācija ir pagastos ir smaga, laika posmā no 01.01.2013. līdz 01.10.2013.
iedzīvotāju parāds par komunālajiem pakalpojumiem pagastos pieaudzis par Ls 1712.
Sniedz informāciju par veiktajiem pasākumiem (15 abonentiem tika atsl gt dens,
sociālie darbinieki strādā ar tr cīgām ģimen m, izs tīti brīdinājumi).
Norādā, ka cilv ki pagastos nedzīvo savās deklar tajās dzīvesvietās, nav sakārtotas
īpašumtiesības. Tas apgr tina parādu piedzi u bezstrīda kārtībā.
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Ir izbeigti 3 dzīvojamo telpu īres līgumi, plānots tiesā iesniegt divas lietas par parādu
piedzi u.
Ludzas novada pagastu pārvaldnieki inform par situāciju pagastos, veiktajiem
pasākumiem, pārrunām ar parādniekiem, maksājumiem, pašvaldības atbalstu krīzes situācijā
nonākušām personām.
Pārvaldnieki norāda, ka ir vajadzīga pašvaldības juridiskās noda as darbinieku palīdzība
sastādot vienošanos par parādu nomaksu, parādniekus ir jāsniedz tiesā.
Uzklausot sniegto zi ojumu, Ludzas novada domes deputāti vienojas:
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka F.Bokiša sniegto informāciju par
veiktajiem pasākumiem pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu apmaksas uzlabošanā
Ludzas novada pagastos pie emt zināšanai.
Plkst. 15.42 aiziet domes deputāts Igors Lapšovs.
83.§
Informācija par daudzdz vok u dz vojamo māju jumtu remontu gaitu Ludzas
novada pagastos
E.Mekšs
Inform par daudzdzīvok u dzīvojamo māju apsaimniekošanu Ludzas novada pagastos,
dzīvojamā fonda stāvokli, remontiem, iedzīvotāju inform šanu un atsaucību.
Uzklausot sniegto zi ojumu, Ludzas novada domes deputāti vienojas:
Ludzas novada domes priekšs d tāja vietnieka E.Mekša sniegto informāciju pie emt
zināšanai.
84.§
Informācija par daudzdz vok u dz vojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanu Ludzas pils tā
A.Gendele
Inform par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvok u mājām, līdzek u
izlietojumu, veiktajiem darbiem, iedzīvotāju atsaucību.
Uzklausot sniegto zi ojumu, Ludzas novada domes deputāti vienojas:
Ludzas novada domes priekšs d tājas A.Gendeles sniegto informāciju pie emt
zināšanai.
85.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30. septembra l mumā
„Par telpu nomu” (prot. Nr. 26 29.§)
A.Poikāne, L.Greitāne, A.Gendele
emot v rā pieprasījumu un saska ā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.da as
14.punkta g) apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Izdarīt Ludzas novada domes 2010.gada 30. septembra l mumā „Par telpu nomu”
(protokols. Nr. 26 29.§) šādus grozījumus:
1.1. papildināt l muma 1.punktu ar 1.22 apakšpunktu šādā redakcijā:
1.22.

Latgales ielā 158, Ludzā
(Ludzas pils tas PII
„Pasaci a”)
Zāle

1 mācību stunda

0,53

1.2. Aizstāt l muma 1.punkta 1.22. apakšpunktā skaitli „0,53” ar skaitli „0,75”.
2. L muma 1.punkta 1.2.apakšpunkts stājas sp kā euro ieviešanas dienā.
3. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības
S.Jakov evam.

izpilddirektoram

86.§
Par licences izsniegšanu SIA „Lattelecom”
A.Poikāne
Ludzas novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”
2013.gada 16.oktobra iesniegumu (pašv. reģ. 18.10.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/2413) ar l gumu
izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības programmas „Datorzinības ar priekšzināšanām”
īstenošanu.
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un iesniegumam pievienotos
dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības likuma 46.panta 5.da u, 47.panta
3.da u, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un 11.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” uz mumu reģistra numurs
40003052786, juridiskā adrese Rīga, Dzirnavu iela 105 licenci pieaugušo neformālās izglītības
programmas īstenošanai
izglītības programmā: Datorzinības ar priekšzināšanām –
12 akad.stundas.
2. Licences darbības termi š – viens gads (līdz 2014.gada 23.oktobrim).
3. Šo l mumu var pārs dz t Administratīvajā rajona tiesā R zeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 98, R zekn , LV-4601) viena m neša laikā no tā sp kā stāšanās dienas.

S di sl dz plkst. 16.50.
S des vadītāja
Domes s des protokols parakstīts 2013.gada 28.oktobrī
S des protokol tāja
Domes s des protokols parakstīts 2013.gada 28.oktobrī.

A.Gendele
I.Vonda

