LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
S DES PROTOKOLS
2013.gada 28.novembr

Cirmas pagast , Ludzas novad

Protokols Nr. 25

S des norises vieta: Ludzas novada Cirmas pagasta p rvalde (Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas
novads)
S de sasaukta plkst. 14.00
S di atkl j plkst. 14.05
S di vada – novada domes priekšs d t ja Alīna Gendele
Protokol – administratīv s nodaļas pašvaldības sekret re In ra Vonda
S d piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova
- domes administr cijas darbinieki: Vilhelms Kušners, zemes ierīcības inženieris; Sergejs
Jakovļevs, pašvaldības izpilddirektors; Līga Mežule, finanšu un gr matvedības nodaļas vadīt ja;
Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; M rīte Romanovska, attīstības un nekustam
īpašuma nodaļas vadīt ja; Aina Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste; Kristīne Nikolajeva,
juridisk s nodaļas vadīt ja; Sarmīte Stapule-Zagorska, Ludzas novada Izglītības, kultūras un
sporta p rvaldes galvenais speci lists kultūras jom
- Cirmas pagasta p rvaldes p rvaldniece Ilga Mikijanska; Cirmas pagasta p rvaldes kasiere Ilona
Tukiša; Cirmas pagasta p rvaldes sekret re Lina Zmičerevska; Cirmas pagasta bibliot kas vadīt ja
Marina Piter ne; PII „Rū ītis” autovadīt js Aivars Piter ns; Ludzas pils tas iedzīvot ja Iraida
Jakimova; laikraksta „Ludzas zeme” žurn lists Sergejs Timofejevs
Cirmas pagasta p rvaldes p rvaldniece Ilga Mikijanska uzrun Ludzas novada domes
deput tus un nov l veiksmīgu darbu.
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Ludzas novada domes s d piedal s Ludzas pils tas iedzīvot ja Iraida Jakimova.
I.Jakimova lūdz izskatīt 22.10.2013. Ludzas novada dom iesniegto iesniegumu (iesnieguma
kopija pielikum ).
Ludzas novada domes priekšs d t jas vietnieks Edgars Mekšs nolasa Iraidas Jakimovas
2013.gada 22.oktobra iesniegumu (reģistr ts Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada 22.oktobrī,
reģistr cijas Nr. 3.1.1.11.2/2438) par Ludzas novada domes priekšs d t jas Alīnas Gendeles
rīcību.
E.Mekšs nor da, ka sa emot iesniegumu, situ cija tika izv rt ta. 2013.gada 12.novembrī
Iraidai Jakimovai tika izsūtīta atbilde. Atbild tika nor dīts, ka daudzdzīvokļu m jas Liep jas 22a,
Ludz , dzīvokļu īpašnieki ir nosl guši p rvaldīšanas līgumu ar SIA „Ludzas apsaimniekot js”,
t p c ar m jas apsaimniekošanu saistītos jaut jumus daudzīvokļu m jas īpašniekiem j lemj
kopsapulc s.
Atbild nor dīts, ka domes priekšs d t jas kompetenc nav m jas apsaimniekošanas
jaut jumu risin šana un l mumu par dzīvojam s m jas Liep jas 22a labiek rtošanas darbiem ir
tiesīga pie emt daudzdzīvokļu m jas īpašnieku kopsapulce, uzdodot veikt konkr tus darbus SIA
„Ludzas apsaimniekot js”.
I.Jakimovai tika ieteikts, gadījumos, kad m jas pagalm tiek konstat ti sabiedrisk s
k rtības p rk pumi, griezties Valsts policij ar iesniegumu.
Iraida Jakimova inform par dzīvojam s m jas teritorijas labiek rtošanu, m jas
apsaimniekošanu un kaimi u attieksmi. Lūdz norobežot zaļo zonu.
Uzklausot I.Jakimovas viedokli, domes deput tu viedokļus, domes deput te J.Kušča
ierosina sasaukt daudzdzīvokļu m jas Liep jas iel 22a, Ludz īpašnieku kopsapulci. Sapulc
izskatīt jaut jumus par m jas teritorijas labiek rtošanu.
Domes priekšs d t ja A.Gendele aicina domes deput tus piedalīties daudzdzīvokļu m jas
Liep jas iel 22a, Ludz īpašnieku kopsapulc . Deput ti tiks inform ti par daudzdzīvokļu m jas
Liep jas iel 22a, Ludz īpašnieku kopsapulces vietu un laiku.
Atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes s des darba k rtība
apstiprin ta. S des darba k rtīb 52 jaut jumi.
S des vadīt ja A.Gendele pied v balsot par domes s des papildus darba k rtību. S des
papildus darba k rtīb 9 jaut jumi.
Domes s des papildus darba k rt ba:
1. Par zemes gabala D rzi u iel 8, Ludza, Ludzas novads atsavin šanu.
2. Par pagasta ceļa (C-15) „Dubinova-Ramslova- Novmisli” platības un garuma
apstiprin šanu.
3. Par pašvaldības ceļu platības apstiprin šanu.
4. Par nekustam īpašuma nosaukuma pieš iršanu.
5. Par debitoru par du izsl gšanu no uzskaites.
6. Par piedalīšanos Kultūras ministrijas izsludin taj atkl to projektu iesniegumu atlas
neliela apjoma grantu sh m „Kultūras mantojuma saglab šana”.
7. Par pašvaldības līdzfinans juma pieš iršanu.
8. Par maksas pakalpojumiem Ludzas Novadp tniecības muzej .
9. Par nolikuma „Ludzas novada amatierm kslas kolektīvu vadīt ju atlīdzības noteikšanas
k rtība” apstiprin šanu jaun redakcij .
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Atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes s des papildus darba k rtība apstiprin ta.
Darba k rt ba:
1. Par zemes vienību apvienošanu, īpašuma nosaukuma pieš iršanu un adrešu izsl gšanu no

Valsts adrešu reģistra.
2. Par adrešu dz šanu dzīvokļu telpu grup m Ludzas novada Ludzas pils t .
3. Par īpašuma nosaukuma pieš iršanu nekustamam īpašumam, adreses apstiprin šanu
un dz šanu.
4. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustam īpašuma izveidošanu.
5. Par ku uztur šanai nepieciešam s zemes platības noteikšanu.
6. Par zemes nomas līguma termi a pagarin šanu.
7. Par zemes nomas tiesību pieš iršanu un nomas līguma nosl gšanu.
8. Par zemes platību apstiprin šanu.
9. Par zemes ierīcības projekta nekust mam īpašumam „D lderi”, Dergači, ukšu
pagast , Ludzas novad apstiprin šanu un nosaukuma pieš iršanu.
10. Par zemes vienības piekritību Ludzas novada pašvaldībai.
11. Par adreses mai u zemes vienīb m un k m.
12. Par Ludzas novada domes 2010.gada 27.maija s des (s des protokols Nr.10, 7.§, 3.p.)
„Par jaunas adreses pieš iršanu un zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” grozīšanu.
13. Par grafisko pielikumu izmai u.
14. Par zemes nomas tiesību pieš iršanu un nomas līgumu nosl gšanu.
15. Par adreses pieš iršanu būvei.
16. Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nosaukumu pieš iršanu.
17. Par nekust m īpašuma lietošanas m r a mai u.
18. Par zemes platības apstiprin šanu.
19. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra s des l mum
(protokols Nr. 26, 27. §) „Par maksas pakalpojumiem”.
20. Par maksas pakalpojumiem Ludzas novada Tautas namos.
21. Par debitoru par du dz šanu.
22. Par neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas un siltuma zudumu ūdens cirkul cijai iekš jos
tīklos maksas apmaksu.
23. Par dzīvojam s telpas īres maksu Ludzas novada pagastos.
24. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 26.jūlija s des l mum (protokols
Nr. 20, 22.§) „Par ūdensapg des un kanaliz cijas tarifu apstiprin šanu Ludzas novada pagastu
administratīvaj s teritorij s”.
25. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 24.augusta s des l mum (protokols
Nr. 22, 20.§) „Par siltumenerģijas ražošanas, pieg des un realiz cijas tarifa apstiprin šanu Ludzas
novada Rund nu pagasta administratīvaj teritorij ”.
26. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 28.jūlija s des l mum (protokols
Nr. 14, 44.§) „Par siltumenerģijas ražošanas, pieg des un realiz cijas tarifa apstiprin šanu Ludzas
novada Cirmas pagasta administratīvaj teritorij ”.
27. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprin šanu.
28. Par Ludzas Liel s Sinagogas attīstības strat ģijas apstiprin šanu.
29. Par pašvaldības līdzfinans juma pieš iršanu.
30. Par pašvaldības līdzfinans juma pieš iršanu.
31. Par saistošo noteikumu Nr. 53 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada
23.decembra saistošajos noteikumos Nr. 42 „Par inženierkomunik ciju aizsardzību Ludzas
novada pašvaldīb ”” apstiprin šanu.
32. Par debitoru par du izsl gšanu no uzskaites.
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k rtīb .

33. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda

34. Par grozījumiem 2013.gada 25.jūlija Ludzas novada pašvaldības noteikumos „Par
pašvaldības zemes nomu Ludzas novad ”.
35. Par Saistošo noteikumu Nr. 54 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada
28.febru ra saistošajos noteikumos Nr.6 „ ku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu nor žu
izvietošanas k rtība Ludzas novad ”” apstiprin šanu.
36. Par Saistošo noteikumu Nr. 55 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada
8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 ”Par koku ciršanu rpus meža Ludzas novada pašvaldības
administratīvaj teritorij ”” apstiprin šanu.
37. Par saistošo noteikumu Nr. 56 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada
22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par soci l s palīdzības pabalstiem Ludzas novad ””
apstiprin šanu.
38. Par 2013.gada 24.oktobra Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.51 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.27 „Par p r jiem pabalstiem
Ludzas novad ”” preciz šanu.
39. Par Saistošo noteikumu Nr. 57 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada
28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par Ludzas novada pašvaldības nodev m””
apstiprin šanu.
40. Par grozījumiem Ludzas novada iepirkumu komisijas nolikum .
41. Par Ludzas novada iepirkumu komisijas sast va apstiprin šanu.
42. Par nekustam īpašuma, zemes gabala (starpgabala) „Zaļumi š” 0,56 ha platīb ar
kadastra Nr. 6850 007 0067, Cirmas pagast , Ludzas novad izsoles noteikumu un s kumcenas
apstiprin šanu.
43. Par nekustam īpašuma, zemes gabala (starpgabala) „Zaļumi š 1” 0,52 ha platīb ar
kadastra Nr. 6850 007 0068, Cirmas pagast , Ludzas novad izsoles noteikumu un s kumcenas
apstiprin šanu.
44. Par nekustam īpašuma, zemes gabala 4,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu
68920090116, kas atrodas Rund nu pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai.
45. Par dzīvokļa Nr. 1, Stacijas iel 31, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai.
46. Par dzīvokļa Nr. 2, Stacijas iel 31, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai.
47. Par bezmaksas din šanas pieš iršanu.
48. Par Pildas pamatskolas nolikuma apstiprin šanu jaun redakcij .
49. K rtība par din šanas normatīviem Ludzas pašvaldības izlašu komandu sportistiem
nomet u un sacensību laik .
50. K rtība, k d notiek apmaksa sacensību tiesnešiem un sekretari tam novada
pas kumos un Latvijas čempion tos handbol pieaugušiem.
51. Par preciz jumiem Ludzas novada domes 22.08.2013. s des l mum „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 29.12.2011. s des l mum „Par Ludzas novada tautas namu
direktoru/vadīt ju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr. 30, 10).
52. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
53. Par zemes gabala D rzi u iel 8, Ludza, Ludzas novads atsavin šanu.
54. Par pagasta ceļa (C-15) „Dubinova-Ramslova- Novmisli” platības un garuma
apstiprin šanu.
55. Par pašvaldības ceļu platības apstiprin šanu.
56. Par nekustam īpašuma nosaukuma pieš iršanu.
57. Par debitoru par du izsl gšanu no uzskaites.
58. Par piedalīšanos Kultūras ministrijas izsludin taj atkl to projektu iesniegumu atlas
neliela apjoma grantu sh m „Kultūras mantojuma saglab šana”.
59. Par pašvaldības līdzfinans juma pieš iršanu.
60. Par maksas pakalpojumiem Ludzas Novadp tniecības muzej .
61. Par nolikuma „Ludzas novada amatierm kslas kolektīvu vadīt ju atlīdzības
noteikšanas k rtība” apstiprin šanu jaun redakcij .

5
1.§
Par zemes vien bu apvienošanu, pašuma nosaukuma piešķiršanu un adrešu izsl gšanu no
Valsts adrešu reģistra
V.Kušners
Sakar ar projekta „Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pils t ” realiz ciju,
pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam, kas
apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu (protokols Nr.3.1.§), ir
nepieciešams apvienot zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6801 004 0350 Latgales iela 121A,
Ludza, Ludzas nov. un ar kadastra apzīm jumu 6801 004 0697 Kr.Barona iela 20B, Ludza,
Ludzas nov. pie nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6801 004 0350 un pieš irt īpašuma
nosaukumu T lavijas iela, Ludza, Ludzas nov., k arī dz st adreses Latgales iela 121A, Ludza,
Ludzas nov. un Kr.Barona iela 20B, Ludza, Ludzas nov..
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas
m r u klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m r u noteikšanas un mai as k rtība”
17.4.punkts nosaka, ka zemes lietošanas m r a mai u ierosina: ja st jies sp k det lpl nojums un
neapbūv tajai zemes vienībai lietošanas m r is neatbilst det lpl nojum noteiktajai pl notajai
(atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam,
Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m r u klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m r u noteikšanas un
mai as k rtība” treš s nodaļas 17.4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”
21.panta pirm s daļas 4.punktu un 27.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, apvieno
zemes vienības ar kadastra apzīm jumiem 6801 004 0350 un 6801 004 0697 pie nekustam
īpašuma ar kadastra numuru 6801 004 0350 ar jaunu īpašuma nosaukumu Tālavijas iela, Ludza,
Ludzas nov. un pieš irt zemes lietošanas m r i ar kodu 1101 (zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma josl un ceļu zemes nodalījuma josl ).
2. Likvid t un izsl gt adresi Latgales iela 121A, Ludza, Ludzas nov., (kods 102180991).
3. Likvid t un izsl gt adresi Kr.Barona iela 20B, Ludza, Ludzas nov., (kods 105897825).
2.§
Par adrešu dz šanu dz vokļu telpu grup m Ludzas novada Ludzas pils t
V.Kušners
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 “Adres cijas
sist mas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
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1. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-6, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113516).
2. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-7, Ludza, Ludzas nov. (kods 111112290).
3. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-8, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113210).
4. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-9, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113202).
5. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-10, Ludza, Ludzas nov. (kods 111112241).
6. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-11, Ludza, Ludzas nov. (kods 110785160).
7. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-12, Ludza, Ludzas nov. (kods 111112610).
8. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-13, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113075).
9. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-15, Ludza, Ludzas nov. (kods 111112514).
10. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-16, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113403).
11. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-17, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113477).
12. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-18, Ludza, Ludzas nov. (kods 111112877).
13. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-19, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113581).
14. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-20, Ludza, Ludzas nov. (kods 111112803).
15. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-22, Ludza, Ludzas nov. (kods 111112852).
16. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-23, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113251).
17. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-24, Ludza, Ludzas nov. (kods 111112973).
18. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-25, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113380).
19. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-26, Ludza, Ludzas nov. (kods 111112651).
20. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-27, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113042).
21. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-28, Ludza, Ludzas nov. (kods 111112153).
22. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-29, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113508).
23. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-30, Ludza, Ludzas nov. (kods 111112908).
24. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-31, Ludza, Ludzas nov. (kods 111112547).
25. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-32, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113428).
26. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0083
Blauma a iela 39-29, Ludza, Ludzas nov. (kods 111111963).

001 006 adresi
001 007 adresi
001 008 adresi
001 009 adresi
001 010 adresi
001 011 adresi
001 012 adresi
001 013 adresi
001 015 adresi
001 016 adresi
001 017 adresi
001 018 adresi
001 019 adresi
001 020 adresi
001 022 adresi
001 023 adresi
001 024 adresi
001 025 adresi
001 026 adresi
001 027 adresi
001 028 adresi
001 029 adresi
001 030 adresi
001 031 adresi
001 032 adresi
001 033 adresi
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27. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Blauma a iela 39-35, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113612).
28. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Blauma a iela 39-36, Ludza, Ludzas nov. (kods 111112032).
29. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Blauma a iela 39-38, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113364).
30. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Blauma a iela 39-39, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113026).
31. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Blauma a iela 39-43, Ludza, Ludzas nov. (kods 111112321).
32. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Blauma a iela 39-44, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113018).
33. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Blauma a iela 39-45, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113532).
34. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Blauma a iela 39-46, Ludza, Ludzas nov. (kods 111112692).
35. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Blauma a iela 39-47, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113580).
36. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Blauma a iela 39-48, Ludza, Ludzas nov. (kods 111113573).
37. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Rai a iela 24B-2, Ludza, Ludzas nov. (kods 110809395).
38. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Rai a iela 24B-3, Ludza, Ludzas nov. (kods 110795331).
39. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Rai a iela 24B-4, Ludza, Ludzas nov. (kods 110793192).
40. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Rai a iela 24B-5, Ludza, Ludzas nov. (kods 110805917).
41. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Rai a iela 24B-6, Ludza, Ludzas nov. (kods 110905098).
42. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Rai a iela 24B-7, Ludza, Ludzas nov. (kods 110800707).
43. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Rai a iela 24B-8, Ludza, Ludzas nov. (kods 110743636).
44. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Rai a iela 24B-9, Ludza, Ludzas nov. (kods 110905104).
45. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Rai a iela 24B-10, Ludza, Ludzas nov. (kods 110765485).
46. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Rai a iela 24B-11, Ludza, Ludzas nov. (kods 110805226).
47. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Rai a iela 24B-12, Ludza, Ludzas nov. (kods 110772714).
48. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Rai a iela 24B-13, Ludza, Ludzas nov. (kods 110905057).
49. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Rai a iela 24B-14, Ludza, Ludzas nov. (kods 110785144).
50. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Rai a iela 24B-15, Ludza, Ludzas nov. (kods 110809008).
51. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Rai a iela 24B-16, Ludza, Ludzas nov. (kods 110905065).
52. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu
Rai a iela 24B-17, Ludza, Ludzas nov. (kods 110905073).

6801 006 0083 001 035 adresi
6801 006 0083 001 036 adresi
6801 006 0083 001 038 adresi
6801 006 0083 001 039 adresi
6801 006 0083 001 043 adresi
6801 006 0083 001 044 adresi
6801 006 0083 001 045 adresi
6801 006 0083 001 046 adresi
6801 006 0083 001 047 adresi
6801 006 0083 001 048 adresi
6801 006 0491 001 002 adresi
6801 006 0491 001 003 adresi
6801 006 0491 001 004 adresi
6801 006 0491 001 005 adresi
6801 006 0491 001 006 adresi
6801 006 0491 001 007 adresi
6801 006 0491 001 008 adresi
6801 006 0491 001 009 adresi
6801 006 0491 001 010 adresi
6801 006 0491 001 011 adresi
6801 006 0491 001 012 adresi
6801 006 0491 001 013 adresi
6801 006 0491 001 014 adresi
6801 006 0491 001 015 adresi
6801 006 0491 001 016 adresi
6801 006 0491 001 017 adresi
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53. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm
Rai a iela 24B-18, Ludza, Ludzas nov. (kods 110777305).
54. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm
Rai a iela 24B-19, Ludza, Ludzas nov. (kods 110791888).
55. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm
T lavijas iela 16-4, Ludza, Ludzas nov. (kods 110788406).
56. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm
T lavijas iela 16-5, Ludza, Ludzas nov. (kods 110791910).
57. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm
T lavijas iela 16-6, Ludza, Ludzas nov. (kods 110792061).
58. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm
T lavijas iela 16-7, Ludza, Ludzas nov. (kods 110792808).
59. Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm
T lavijas iela 16-8, Ludza, Ludzas nov. (kods 110795196).

jumu 6801 006 0491 001 018 adresi
jumu 6801 006 0491 001 019 adresi
jumu 6801 004 0240 001 004 adresi
jumu 6801 004 0240 001 005 adresi
jumu 6801 004 0240 001 006 adresi
jumu 6801 004 0240 001 007 adresi
jumu 6801 004 0240 001 008 adresi

3.§
Par pašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam pašumam,
adreses apstiprin šanu un dz šanu
V.Kušners
1.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam.
kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu (protokols Nr.3.1.§), Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 4.punktu, Latvijas Republikas likuma
„Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pieš irt nekustamam īpašumam, kuras sast v zemes vienība 1500 kv.m platīb ar
kadastra apzīm jumu 6801 001 0103, ar īpašuma nosaukumu Papardes iela.
2. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Papardes iela, Ludza, Ludzas nov..
2.
Pamatojoties uz Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam.
kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu (protokols Nr.3.1.§), Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 4.punktu, Latvijas Republikas likuma
„Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Likvid t un izsl gt adresi iršu iela 24A, Ludza, Ludzas nov., (kods 103447496).
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4.§
Par zemes vien bas atdal šanu un jauna nekustam

pašuma izveidošanu

V.Kušners
1.
Pamatojoties uz Ludzas novada Isnaudas pagasta Martišu ciema teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§), Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,7 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 002 0419 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6858 009 0120 Pagasta Ceļi, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 0,7 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6858 002 0419, ar īpašuma nosaukumu Saules iela .
3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Saules iela , Martiši, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
2.
Pamatojoties uz Ludzas novada Isnaudas pagasta Martišu ciema teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§), Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,5 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 002 0563 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6858 009 0120 Pagasta Ceļi, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 0,5 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6858 002 0563, ar īpašuma nosaukumu Jaunā iela.
3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Jaunā iela, Martiši, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
3.
Pamatojoties uz Ludzas novada Isnaudas pagasta Martišu ciema teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§), Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada

10
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 002 0825 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6858 009 0120 Pagasta Ceļi, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 0,3 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6858 002 0825, ar īpašuma nosaukumu Bērzu iela.
3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Bērzu iela, Martiši, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
4.
Pamatojoties uz Ludzas novada Isnaudas pagasta Martišu ciema teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§), Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 1,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 002 0418 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6858 009 0120 Pagasta Ceļi, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 1,3 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6858 002 0418, ar īpašuma nosaukumu Liepu iela .
3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Liepu iela, Martiši, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
5.
Pamatojoties uz Ludzas novada Isnaudas pagasta Martišu ciema teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§), Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 002 0416 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6858 009 0120 Pagasta Ceļi, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 0,3 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6858 002 0416, ar īpašuma nosaukumu Liepu iela .
3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Liepu iela, Martiši, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
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6.
Pamatojoties uz Ludzas novada ukšu pagasta ukšu ciema teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam,
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu (protokols Nr.3.1.§),
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 4.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,9 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0619 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6880 001 0564 Pagasta Ceļi, ukšu pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 0,9 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6880 001 0619, ar īpašuma nosaukumu Līvānu iela.
3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Līvānu iela, ukši, ukšu pag.,
Ludzas nov..
7.
Pamatojoties uz Ludzas novada ukšu pagasta ukšu ciema teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu (protokols Nr.3.1.§),
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 4.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,6 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0581 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6880 001 0564 Pagasta Ceļi, ukšu pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 0,6 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6880 001 0581, ar īpašuma nosaukumu Skolas iela .
3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Skolas iela, ukši, ukšu pag.,
Ludzas nov..
8.
Pamatojoties uz Ludzas novada ukšu pagasta ukšu ciema teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu (protokols Nr.3.1.§),
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 4.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
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1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,1 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0581 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6880 001 0564 Pagasta Ceļi, ukšu pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 0,1 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6880 001 0581, ar īpašuma nosaukumu Zvaigžņu iela.
3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Zvaigžņu iela, ukši, ukšu pag.,
Ludzas nov..
9.
Pamatojoties uz Ludzas novada ukšu pagasta ukšu ciema teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu (protokols Nr.3.1.§),
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 4.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,1 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0670 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6880 001 0564 Pagasta Ceļi, ukšu pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 0,1 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6880 001 0670, ar īpašuma nosaukumu Lauku iela .
3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Lauku iela, ukši, ukšu pag.,
Ludzas nov..
10.
Pamatojoties uz Ludzas novada ukšu pagasta ukšu ciema teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu (protokols Nr.3.1.§),
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 4.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,1 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0649 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6880 001 0564 Pagasta Ceļi, ukšu pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 0,1 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6880 001 0649, ar īpašuma nosaukumu Baznīcas iela.
3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Baznīcas iela, ukši, ukšu pag.,
Ludzas nov..
11.
Pamatojoties uz Ludzas novada Cirmas pagasta Tut nu ciema teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§), Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
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4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6850 003 0370 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6850 003 0142 Pagasta Ceļi, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 0,3 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6850 003 0370, ar īpašuma nosaukumu Pagasta iela .
3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Pagasta iela, Tut ni, Cirmas pag.,
Ludzas nov..
12.
Pamatojoties uz Ludzas novada Cirmas pagasta Tut nu ciema teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§), Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6850 003 0369 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6850 003 0142 Pagasta Ceļi, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 0,3 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6850 003 0369, ar īpašuma nosaukumu Dārzu iela.
3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Dārzu iela, Tut ni, Cirmas pag.,
Ludzas nov..
13.
Pamatojoties uz Ludzas novada Cirmas pagasta Tut nu ciema teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§), Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,4 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6850 003 0395 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6850 003 0142 Pagasta Ceļi, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 0,4 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6850 003 0395, ar īpašuma nosaukumu Laimes iela .
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3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Laimes iela, Tut ni, Cirmas pag.,
Ludzas nov..
14.
Pamatojoties uz Ludzas novada Pure u pagasta Kivdolovas ciema teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§), Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6888 004 0284 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6888 001 0239 Pure u pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 0,2 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6888 004 0284, ar īpašuma nosaukumu Mednieku iela .
3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Mednieku iela, Kivdolova, Pure u
pag., Ludzas nov..
15.
Pamatojoties uz Ludzas novada Pure u pagasta Kivdolovas ciema teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§), Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6888 004 0287 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6888 001 0239 Pure u pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 0,2 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6888 004 0287, ar īpašuma nosaukumu Dīķa iela.
3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Dīķa iela, Kivdolova, Pure u pag.,
Ludzas nov..
16.
Pamatojoties uz Ludzas novada Pure u pagasta Kivdolovas ciema teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§), Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
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Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6888 004 0289 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6888 001 0239 Pure u pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 0,2 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6888 004 0289, ar īpašuma nosaukumu Kalna iela .
3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Kalna iela, Kivdolova, Pure u pag.,
Ludzas nov..
17.
Pamatojoties uz Ludzas novada Pure u pagasta Kivdolovas ciema teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§), Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,03 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6888 004 0290 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6888 001 0239 Pure u pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 0,03 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6888 004 0290, ar īpašuma nosaukumu Ezera iela .
3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Ezera iela, Kivdolova, Pure u pag.,
Ludzas nov..
5.§
Par ku uztur šanai nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu
V.Kušners
Lēmuma teksts

6.§
Par zemes nomas l guma termi a pagarin šanu
V.Kušners
Lēmuma teksts
7.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
V.Kušners
1.
Lēmuma teksts
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2.
Lēmuma teksts

8.§
Par zemes plat bu apstiprin šanu
V.Kušners
Sakar ar to, ka Ludzas novada Cirmas pagasta teritorij Ludzas novada pašavaldībai
piekrītošai zemes vienībai platība Nekust m īpašuma valsts kadastra inform cijas sist m
nesakrīt ar kadastra karti un līdz ar to ir nepieciešams to apstiprin t platību
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Apstiprin t zemes vienībai ar zemes kadastra apzīm jumu 6850 004 0273 Cirmas pag.,
Ludzas nov. platību – 0,05 ha, saska ar grafisko pielikumu Nr.1.

9.§
Par zemes ier c bas projekta nekust mam pašumam „D lderi”, Dergači,
ukšu pagast , Ludzas novad apstiprin šanu un nosaukuma piešķiršanu
V.Kušners
Izskatot SIA „KVINTESENCE” iesniegto zemes ierīcības projekta lietu nekust m
īpašuma „D lderi”, Dergači, ukšu pagast , Ludzas novads, zemes vienības ar kadastra
apzīm jumu 6880 001 0056 sadalei, kur paredz ts sadalīt zemes gabalu div s zemes vienīb s,
nosakot zemes vienību robežas, platības, apgrūtin jumus un nosakot zemes lietošanas m r i,
Ludzas novada dome konstat , ka:
Zemes ierīcības projekts izstr d ts, pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes 2012.gada
25.septembra l mumu Nr.86 (s des protokols Nr.26.5.punkts) „Par zemes ierīcības projekta
izstr des nepieciešamību un projekta izstr des nosacījumiem”.
Izstr d tais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstr des noteikumi”, Latvijas
Republikas past vošajiem noteikumiem un Ludzas novada pašvaldības pl nojumam 2013. –
2024.gadam un Ludzas novada pašvaldības 2013.gada 31.janv ra saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Par Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013. – 2024.gadam Teritorijas izmantošana, apbūves
noteikumi un Grafisk daļa”.
Zemes ierīcības projekta grafisk daļa saska ota ar Ludzas novada pašvaldības zemes
ierīcības inženieru.
Zemes ierīcības projekts saska ots ar Ludzas novada augstas detaliz cijas topogr fisk s
inform cijas datub zes tur t ju SIA „KVINTESENCE”, reģistr cijas numurs 42403023757, un
reģistr ts 2013.gada 30.oktobrī ar Nr.6880 SP 001 08.
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Zemes ierīcības projekts elektroniski parakstīts Valsts zemes dienesta Latgales reģion l j
nodaļ , izmantojot drošu elektronisko parakstu ar nosaukumu 294798.edoc.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu
Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstr des noteikumi” 9.8.punktu un 31 punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas m r u klasifik cija un
nekust m īpašuma m r u noteikšanas un mai as k rtība” 16.1.punktu un 23.2.punktu Ludzas
novada pašvaldības 2013.gada 31.janv ra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Ludzas novada
teritorijas pl nojuma 2013. – 2024.gadam Teritorijas izmantošana, apbūves noteikumi un Grafisk
daļa” un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekust m īpašuma „D lderi”, Dergači, ukšu pag., Ludzas nov. zemes
vienības ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0056 zemes ierīcības projektu, saska
ar SIA
„KVINTESENCE” izstr d to zemes ierīcības projekta lietu.
2. No zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0056 atdalītajai neapbūv tai
zemes vienībai 3,3 ha platīb (zemes ierīcības projekta grafiskaj daļ zemes vienībai Nr.2) :
2.1.nekustamam īpašumam, kuras sast v atdalīt zemes vienība 3,3 ha platīb , pieš irt
īpašuma nosaukumu „Ro i”, ukšu pag., Ludzas nov.:
2.2.noteikt zemes lietošanas m r is ar kodu 0101 – zeme, u z kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība,
2.3.noteikt apgrūtin jumus atbilstoši zemes ierīcības projekt nor dītajiem,
3. Paliekošai nekust m īpašuma apbūv tai zemes vienībai platīb 2,0 ha (zemes ierīcības
projekta grafiskaj daļ zemes vienībai Nr.1):
3.1.nekustamam īpašumam, kuras sast v apbūv ta zemes vienība 2,0 ha platīb , saglab t
īpašuma nosaukumu „D lderi”, ukšu pag., Ludzas nov.
3.2.zemes vienībai 2,0 ha platīb un ar to funkcion li saistīt m k m saglab t adresi
„D lderi”, Dergači, ukšu pag., Ludzas nov.
3.3.noteikt zemes lietošanas m r is ar kodu 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība,
3.4.noteikt apgrūtin jumus atbilstoši zemes ierīcības projekt nor dītajiem.
4. Jaunizveidojamo zemes vienību un apgrūtin jumu platības var tikt preciz tas
normatīvos aktos noteikt apjom , veicot instrument lo uzm rīšanu dab .
5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laik .
6. Administratīvais akts st jas sp k ar brīdi, kad tas pazi ots adres tam. Administratīvo
aktu var p rsūdz t Administratīv s tiesas attiecīgaj tiesu nam viena m neša laik no pazi ošanas
dienas.
10. §
Par zemes vien bas piekrit bu Ludzas novada pašvald bai
V.Kušners
Lēmuma teksts

11. §
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Par adreses mai u zemes vien b m un k m
V.Kušners
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
12. §
Par Ludzas novada domes s des 2010.gada 27.maija l muma (s des protokols Nr.10.,
7.§,3.p.) „Par jaunas adreses piešķiršanu un zemes lietošanas ties bu izbeigšanu” groz šanu
V.Kušners
Sakar ar to, ka Ludzas novada domes s des 2010.gada 27.maija l muma (s des protokols
Nr.10., 7.§,3.p.) „Par jaunas adreses pieš iršanu un zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” lemjoš s
daļas 1.punkt , 2.punkt un 3.punkt ir nepareizi nor dīta zemes vienības ar kadastra apzīm jumu
6846 006 0131 adrese, ir nepieciešamība grozīt šī l muma treš punkta lemjoš s daļas 1.punktu,
2.punktu un 3.punktu.
Latvijas Republikas likuma „Administratīv procesa likums” 72.pants „Kļūdu labošana”
nosaka, ka:
1) Iest de jebkur laik administratīv akta tekst var izlabot acīmredzamas p rrakstīšan s
vai matem tisk apr ina kļūdas, k arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina l muma būtību.
2) Adres tam ir tiesības prasīt, lai š panta pirmaj daļ min t s kļūdas izlabo.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 „Adres cijas sist mas noteikumi”, Latvijas Republikas likuma „Administratīv procesa
likums” 72.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta 27.punktu un Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Grozīt Ludzas novada domes s des 2010.gada 27.maija l mum (protokols Nr.10, 7.§
3.punkta) „Par jaunas adreses pieš iršanu un zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” lemjoš s daļas
1.punktu, 2.punktu un 3.punktu, un izteikt to š d redakcij :
1. Pieš irt zemes gabalam 0,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 006 0131 un ar to
funkcion li saistīt m k m adresi „Udača”, Liel Pīkova, Briģu pag., Ludzas nov.
2. Izbeigt lietošanas tiesības ar 2008.gada 1.septembri A. G., personas kods XXX, uz
preciz to p c kadastra kartes zemes gabalu 0,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 006 0131
un adresi „Udača”, Liel Pīkova, Briģu pag., Ludzas nov.
3. Atzīt, ka zemes gabals 0,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 006 0131 „Udača”,
Liel Pīkova, Briģu pag., Ludzas nov. ir piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai.
13. §
Par grafisko pielikumu izmai u
V.Kušners
Ar Ludzas novada domes s des 2010.gada 25.novembra l mumu (protokols
Nr.31.,19.§,1.10.p.) „Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai”, tika
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atzīts, ka zemes vienība 0,25 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 007 0322, Briģu pagasts,
Ludzas novads – starpgabals, ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes s des 2013.gada 22.augusta l mumu (protokols
Nr.20.,10.§,3.p.) „Par zemes vienību piekritību Ludzas novada pašvaldībai”, tika atzīts, ka zemes
vienība 0,39 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 007 0359 „Gundegas”, Brigi, Briģu pagasts,
Ludzas novads, ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai. Uz zemes vienības ar kadastra
apzīm jumu 6846 007 0359 atrodas divu dzīvokļu m ja. Sakar ar to, ka divu dzīvokļu m jas
iedzīvot ji izmanto zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6846 007 0322 daļu, ir nepieciešamība
izmainīt zemes vienību ar kadastra apzīm jumiem 6846 007 0322, 6846 007 0359 robežas, bez
izmai m zemes vienību platīb s.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi” un Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izmainīt Ludzas novada domes s des 2010.gada 25.novembra l muma (protokols
Nr.31.,19.§,1.10.p.) „Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai”
grafisko pielikumu, saska ar jauno grafisko pielikumu (1.pielikums).
2. Izmainīt Ludzas novada domes s des 2013.gada 22.augusta l muma (protokols
Nr.20.,10.§,3.p.) „Par zemes vienību piekritību Ludzas novada pašvaldībai” grafisko pielikumu,
saska ar jauno grafisko pielikumu (2.pielikums).
14. §
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l gumu nosl gšanu
V.Kušners
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
15. §
Par adreses piešķiršanu būvei
V.Kušners
Izskatot SIA Tele2, reģistr cijas numurs 40003272854, juridisk adrese Mūkusalas iela 41
b, Rīga, 2013.gada 23.oktobra iesniegumu Nr.2-4.1/177, reģ. Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada
29.oktobrī ar Nr.3.1.1.7.1/1082, par adreses pieš iršanu, tika konstat ts, ka uz zemes vienības ar
kadastra apzīm jumu 6892 005 0380 (Eduarda Andž na īpašums „Centība”) atrodas SIA Tele2
piederoš būve.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adres cijas sist mas noteikumi”, un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
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Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Pieš irt būvei, kura atrodas uz zemes vienības 6,63 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6892
005 0380 adresi „B zes stacija”, Rund ni, Rund nu pag., Ludzas nov.
16. §
Par zemes vien bu atdal šanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu
V.Kušners
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
3.
Lēmuma teksts
4.
Izskatot VAS Latvijas Valsts ceļi, reģistr cijas numurs 40003344207, juridisk adrese
Gogoļa iela 3, Rīga, 2013.gada 19.novembra iesniegumu Nr.3.2/3932, reģ. Ludzas novada
pašvaldīb 2013.gada 22.novembrī ar Nr.3.1.1.7.1/1180, par zemes vienību ar kadastra
apzīm jumiem 6878 001 0121 un 6878 001 0134 atdalīšanu no nekustam īpašuma ar kadastra
numuru 6878 001 0121 „Holcedons”, Nirzas pagasts, Ludzas novads un nekustam īpašuma
lietošanas m r a noteikšanu.
Starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi” ir nosl gts
Deleģ šanas līgums, kur noteikts, ka valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” ir deleģ ta
risin t jaut jumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu atsavin šanu, kas nepieciešami valsts
autoceļu būvniecības/ rekonstrukcijas projektu realiz cijai.
Atbilstoši valsts autoceļa A12 (maršruts E22) J kabpils-R zekne-Ludza-Krievijas robeža
(Terehova) posma Ludza-Terehova rekonstrukcijas tehniskajam projektam, 2008.gada 26.august
Nirzas pagasta padome ar l mumu (protokols Nr.11.,2.&) ir apstiprin jusi AS „Ceļuprojekts”
izstr d to zemes ierīcības projektu Nr.5, kas paredz no nekustam īpašuma „Holcedons” (kadastra
Nr.68780010121), zemes vienīb m ar kadastra apzīm jumiem 68780010120 un 68780010121
atdalīt autoceļa rekonstrukcijai nepieciešam s zemes vienības.
Valsts zemes dienesta Nekustamo īpašumu valsts kadastra inform cijas sist m uzm rīt s
autoceļam nepieciešam s zemes vienības ar kadastra apzīm jumiem 68780010121, 0,4938 ha
platīb un 68780010134, 1,4900 ha platīb ir reģistr tas nekustam īpašuma „Holcedons” sast v .
2010.gada 16.jūnij st jies sp k likums „Par nekustamo īpašumu atsavin šanu
sabiedriskaj m vajadzīb m – valsts autoceļa A12 (maršruts E22) J kabpils-R zekne-LudzaKrievijas robeža (Terehova) posma Ludza-Terehova rekonstrukcijai”.
Saska ar likumu „Sabiedrības vajadzīb m nepieciešam nekustam īpašuma atsavin šanas
likums” un sakar ar Augst k s tiesas spriedumu (lieta Nr.C22041810 SKC-1562/2013) par
atteikumu ierosin t kas cijas sūdzību, īpašniekam Mihailam Sļadzevskim ir izmaks ta noteikt
atlīdzība un tiesas noteiktie procenti.
Lai VAS „Latvijas Valsts ceļi” var tu atdalīt projekta realiz cijai nepieciešamo nekustamo
īpašumu un iesniegt zemesgr matu nodaļ dokumentus īpašuma reģistr šanai uz valsts v rda
Satiksmes ministrijas person , pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma
valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
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„Nekust m īpašuma lietošanas m r u klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m r u
noteikšanas un mai as k rtība”, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas
2013.gada 31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada
teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
Grafisk daļa” (novada domes s des protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2012.gada 26.novembra kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt zemes vienību 0,4938 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6878 001 0121 un zemes
vienību 1,49 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6878 001 0134 no nekustam īpašuma ar kadastra
numuru 6878 001 0121 „Holcedons”, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
2. Atdalītaj m zemes vienīb m 0,4938 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6878 001 0121 un
1,49 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6878 001 0134, Nirzas pagasts, Ludzas novads izveidot
jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Holcedons 1”.
3. Mainīt zemes vienībai 0,4938 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6878 001 0121, Nirzas
pag., Ludzas nov. nekustam īpašuma lietošanas m r i no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 1101 (zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma josl un ceļu zemes nodalījuma josl ).
4. Noteikt zemes vienībai 1,49 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6878 001 0134, Nirzas
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas m r i ar kodu 1101 (zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma josl un ceļu zemes nodalījuma josl ).
17. §
Par nekustam

pašuma lietošanas m rķa mai u
V.Kušners

Sakar ar to, ka zemes vienīb m p c Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes s d ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar l mumu (protokols Nr.3.,
1.§.) ir mainīta pl not (atļaut ) zemes izmantošana un līdz ar to ir nepieciešams mainīt nekustam
īpašuma lietošanas m r i.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas m r u klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas m r u noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas m r a mai u ierosina: ja st jies sp k
det lpl nojums un neapbūv tajai zemes vienībai lietošanas m r is neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas m r u klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
m r u noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi” 20.2
punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada 31.janv rī
apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” (novada
domes s des protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
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Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kop jo platību 0,6 ha un kadastra apzīm jumu 6846 007 0086
„Buļiši”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma lietošanas
m r us: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,2 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 0,4 ha, saska ar grafisko
pielikumu.
2. Zemes vienībai ar kop jo platību 0,7 ha un kadastra apzīm jumu 6846 007 0238
„Cepur tes”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma lietošanas
m r us: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,2 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 0,5 ha, saska ar grafisko
pielikumu.
3. Zemes vienībai ar kop jo platību 0,7 ha un kadastra apzīm jumu 6846 007 0187
„Tirumgals”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma lietošanas
m r us: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,2 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 0,5 ha, saska ar grafisko
pielikumu.
4. Zemes vienībai ar kop jo platību 1,6 ha un kadastra apzīm jumu 6846 007 0158
„ bel tes 1”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma lietošanas
m r us: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,3 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 1,3 ha, saska ar grafisko
pielikumu.
5. Zemes vienībai ar kop jo platību 4,29 ha un kadastra apzīm jumu 6846 007 0099
„Laimi i”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma lietošanas
m r us: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,3 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 3,99 ha, saska ar grafisko
pielikumu.
6. Zemes vienībai ar kop jo platību 4,1 ha un kadastra apzīm jumu 6846 007 0424
„ dmi i”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma lietošanas
m r us: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,5 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 3,6 ha, saska ar grafisko
pielikumu.
7. Zemes vienībai ar kop jo platību 0,6 ha un kadastra apzīm jumu 6846 007 0325
„Gasmanta”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma lietošanas
m r us: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,1 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 0,5 ha, saska ar grafisko
pielikumu.
8. Zemes vienībai ar kop jo platību 0,77 ha un kadastra apzīm jumu 6846 007 0006
„J i”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma lietošanas m r us:
ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,1 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 0,67 ha, saska ar grafisko
pielikumu.
9. Zemes vienībai ar kop jo platību 1,8 ha un kadastra apzīm jumu 6846 007 0167
„Kukl ši”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma lietošanas
m r us: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,2 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 1,6 ha, saska ar grafisko
pielikumu.
10. Zemes vienībai ar kop jo platību 3,1 ha un kadastra apzīm jumu 6846 007 0164
„Vecumi”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma lietošanas
m r us: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,4 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 2,7 ha, saska ar grafisko
pielikumu.
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11. Zemes vienībai ar kop jo platību 2,0 ha un kadastra apzīm jumu 6846 007 0009
„Klūgas”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma lietošanas
m r us: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,3 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 1,7 ha, saska ar grafisko
pielikumu.
12. Mainīt zemes vienībai 0,32 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 007 0389
“Ogo oks”, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov. nekustam īpašuma lietošanas m r i no koda 0101
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo
dzīvojamo m ju apbūve).
13. Zemes vienībai ar kop jo platību 2,7 ha un kadastra apzīm jumu 6846 007 0161
„Ainava”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma lietošanas
m r us: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,5 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 2,2 ha, saska ar grafisko
pielikumu.
14. Mainīt zemes vienībai 0,37 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 007 0149
“Kazusala”, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov. nekustam īpašuma lietošanas m r i no koda 0101
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo
dzīvojamo m ju apbūve).
15. Zemes vienībai ar kop jo platību 1,8 ha un kadastra apzīm jumu 6846 007 0145
„Bitinieki”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma lietošanas
m r us: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,4 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 1,4 ha, saska ar grafisko
pielikumu.
16. Zemes vienībai ar kop jo platību 1,2 ha un kadastra apzīm jumu 6846 007 0294
„ beļnieki”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma lietošanas
m r us: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,3 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 0,9 ha, saska ar grafisko
pielikumu.
17. Zemes vienībai ar kop jo platību 2,0 ha un kadastra apzīm jumu 6846 007 0053
„Skoborna”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma lietošanas
m r us: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,3 ha un ar kodu 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 1,7 ha, saska ar grafisko
pielikumu.
18. Mainīt zemes vienībai 0,1 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 007 0297
“Erlain”, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov. nekustam īpašuma lietošanas m r i no koda 0101
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo
dzīvojamo m ju apbūve).
19. Mainīt zemes vienībai 0,12 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 007 0135
“Saulgoži”, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov. nekustam īpašuma lietošanas m r i no koda 0101
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo
dzīvojamo m ju apbūve).
20. Mainīt zemes vienībai 0,4 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0326, Istras
pag., Ludzas nov. nekustam īpašuma lietošanas m r i no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un
citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma
pie k da cita klasifik cij nor dīta lietošanas m r a).
21. Mainīt zemes vienībai 0,4 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0315, Istras
pag., Ludzas nov. nekustam īpašuma lietošanas m r i no koda 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un
citas rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma
pie k da cita klasifik cij nor dīta lietošanas m r a).
22. Mainīt zemes vienībai 0,4 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0189
“Tauri i”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov. nekustam īpašuma lietošanas m r i no koda
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0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo
dzīvojamo m ju apbūve).
23. Mainīt zemes vienībai 0,34 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0021
“Audzeļi”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov. nekustam īpašuma lietošanas m r i no koda
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo
dzīvojamo m ju apbūve).
24. Mainīt zemes vienībai 0,075 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0338, Istras
pag., Ludzas nov. nekustam īpašuma lietošanas m r i no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve).
25. Mainīt zemes vienībai 0,5 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0411, Istras
pag., Ludzas nov. nekustam īpašuma lietošanas m r i no koda 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir lauksaimniecība).
26. Zemes vienībai ar kop jo platību 10,3 ha un kadastra apzīm jumu 6860 001 0006
„Dolgajevi”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma
lietošanas m r us: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,3 ha un ar kodu
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 10,0 ha, saska ar
grafisko pielikumu.
27. Zemes vienībai ar kop jo platību 1,2 ha un kadastra apzīm jumu 6860 001 0005
„Aizkalni”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads noteikt divus nekustam īpašuma
lietošanas m r us: ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve) platība 0,3 ha un ar kodu
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) platība 0,9 ha, saska ar
grafisko pielikumu.
28. Mainīt zemes vienībai 9,8700 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 002 0056
“Hamkovi”, Lu i, Istras pag., Ludzas nov. nekustam īpašuma lietošanas m r i no koda 0101
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
29. Mainīt zemes vienībai 0,074 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0327
“P rslas”, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. nekustam īpašuma lietošanas m r i no koda 0101
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 (individu lo
dzīvojamo m ju apbūve). Ar šī l muma sp k st šanos sp ku zaud Ludzas novada domes s des
2013.gada 24.oktobra l muma „Par nekustam īpašuma lietošanas m r a mai u” (protokols
Nr.23., 5.§) 49.punkts.
18. §
Par zemes plat bas apstiprin šanu
V.Kušners
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroja, v stuli Nr.10-03/303829-1/1,
reģ. Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada 13.novembrī ar Nr.3.1.1.7.1/1138, par inform cijas
sniegšanu, tika konstat ts, ka Nekustam īpašuma kadastra inform cijas sist mas teksta datos
zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6878 006 0244 platība ir reģistr ta 0,12 ha, bet
Nekustam īpašuma valsts kadastra inform cijas sist mas telpiskajos datos zemes vienības ar
kadastra apzīm jumu 6878 006 0244 platība ir 0,5983 ha.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi” 70 punktu un
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
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Apstiprin t platību zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6878 006 0244, Nirzas pagasts,
Ludzas novads – 0,5983 ha, saska ar grafisko pielikumu.
19. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra s des l mum
(protokols Nr. 26, 27. §) „Par maksas pakalpojumiem”
L.Mežule
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldīb m” 21. panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu, un,
emot v r Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2013.gada 21.novembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra s des l mum (protokols Nr. 26,
27.§) „Par maksas pakalpojumiem”” grozījumus un izteikt l muma 1.3. punktu š d redakcij :
„1.3. Ludzas novada bibliot k s maksu par:
1.3.1. vienas A4 form ta lapas kop šanu/l zerdruku – EUR 0.05;
1.3.2. vienas A4 form ta lapas kop šanu/l zerdruku no ab m pus m – EUR 0.08;
1.3.3. vienas A3 form ta lapas kop šanu/l zerdruku – EUR 0.10;
1.3.4. vienas A3 form ta lapas kop šanu/l zerdruku no ab m pus m – EUR 0.18;
1.3.5. vienas A4 form ta lapas sken šanu – EUR 0.15;
1.3.6. vienas A4 form ta lapas “faksa nosūtīšana” Latvijas Republik – EUR 0.14 plus
PVN;
1.3.7. vienas A4 form ta lapas “faksa nosūtīšana” uz rvalstīm – EUR 0.57 plus PVN;
1.3.8. kr sain teksta vienas lapas A4 form ta izdrukai EUR 0.20;
1.3.9. kr sain teksta vienas lapas A3 form ta izdrukai EUR 0.40;
1.3.10. kr sain teksta ar att lu vai att la vienas lapas A4 form ta izdrukai no datora
EUR 0.40;
1.3.11. kr sain teksta ar att lu vai att la vienas lapas A3 form ta izdrukai no datora
EUR 0.80;
1.3.12. iesiešanas pakalpojumu sniegšanu EUR 1.42 plus PVN par vienu iesieto vienību;
1.3.13. LURSOFT datu b zu internet izmantošanu – p c LURSOFT cenr ža atkarīb no
izmantot s inform cijas daudzuma.
1.3.14. gr matu drošības nauda fizisk m person m, kuru deklar t dzīvesvieta nav Ludzas
novads - EUR 7.00.
1.3.15. elektronisko dokumentu pieg di – EUR 0.14 par vienu A4 form ta lapu.”
2. Atzīt par sp ku zaud jušu Ludzas novada domes 2013.gada 24.oktobra s des l muma
(protokols Nr.23, 18.§) „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra s des
l mum (protokols Nr. 26, 27.§) “Par maksas pakalpojumiem”” 1.3.punktu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei protokola izrakstu izlikt redzam viet Ludzas novada
domes k (Ludz , Rai a iel 16A), pagasta p rvalžu vadīt jiem izlikt redzam viet pagastu
p rvalžu k s, k arī izsniegt novada pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem protokola izraksta
apstiprin tas kopijas.
4. L mums st jas sp k euro ieviešanas dien .
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20. §
Par maksas pakalpojumiem Ludzas novada Tautas namos
L.Mežule
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldīb m” 21. panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu, un,
emot v r Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2013.gada 21.novembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt ieejas maksu Ludzas novada Tautas namu rīkotaj s diskot k s EUR 1.00.
2. Atzīt par sp ku zaud jušu Ludzas novada domes 2013.gada 24.oktobra s des l muma
(protokols Nr.23, 18.§) „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra s des
l mum (protokols Nr. 26, 27.§) “Par maksas pakalpojumiem”” 1.10.punktu.
3. L mums st jas sp k ar 2014.gada 1.janv ri.
21. §
Par debitoru par du dz šanu
L.Mežule
Saska ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu
Nr.1486 „K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības uzskaiti” 100. punktu, kas nosaka,
ka „Prasības, kuru piedzi a saska ar tiesību norm m ir neiesp jama, jo par dnieks ir likvid ts
vai miris vai ir pag jis par da piedzi as iesp jamības termi š, izsl dz no uzskaites un atzīst
p r jos izdevumos...”, un pamatojoties uz Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
21.11.2013. s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Dz st debitoru par dus, norakstot no pašvaldības bilances 2013.gada budžeta izmaks s,
saska ar pielikumiem:
1.1. debitoru par du par komun lajiem pakalpojumiem – 460.01 LVL kopsumm , saska
ar 1.pielikumu;
1.2. debitoru par du par zemes nomu – 118.63 LVL kopsumm , saska ar 2.pielikumu;
1.3. debitoru par du par veco ļaužu aprūpes m jas „Raipole” sniegtajiem pakalpojumiem –
513.57 LVL kopsumm , saska ar 3.pielikumu;
1.4. debitoru par du par vec ku maksu par izglītības iest žu (Ludz ) sniegtajiem
pakalpojumiem – 1086.47 LVL kopsumm saska ar 4.pielikumu.
22.§
Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas un apkures maksas apmaksu
A.Poik ne
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Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2013.gada 11.novembra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Ludzas apsaimniekot js”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese –
Krišj a Barona iela 49, Ludza, v stuli Nr. 1-9/503 „Par brīvo dzīvokļu apsaimniekošanas un
apkures maksas apmaksu” (reģ. pašvaldīb 12.11.2013. Nr.3.1.1.8.1/716) ar lūgumu segt no
Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2013.gada oktobra m nesī apr in to summu Ls
112,31 par neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu un Ls 170,91 par apkures
maksas apmaksu.
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un v stul m pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK
noteikumu Nr.999 „K rtība, k d dzīvojam s telpas īrnieks un izīr t js nor in s ar pakalpojumu
sniedz ju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojam s telpas lietošanu” 25. punktu un emot
v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumus,
atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nor inos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ludzas apsaimniekot js” iekļaut
izdevumus par Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas
maksas un apkures maksas apmaksu 2013.gada oktobra m nesī par summu Ls 283,22 (divi simti
asto desmit trīs lati 22 santīmi).
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas
izdevumus un apkures maksas apmaksu par 2013.gada oktobra m nesi pilnīgu apmaksu Ls 283,22
(divi simti asto desmit trīs lati 22 santīmi) apm r no Ludzas novada pašvaldības budžeta
dzīvokļu saimniecības uztur šanai paredz tiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “Ludzas apsaimniekot js” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

23. §
Par dz vojam s telpas res maksu Ludzas novada pagastos
A.Poik ne
Pamatojoties uz EURO ieviešanas k rtības likuma 6.pantu un vadlīnij m
pašvaldīb m p rejas period no latiem uz euro, emot v r Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu,
Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2013.gada 21.novembra s des atzinumu un Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Noteikt īres maksas daļu, ko īrnieks maks par dzīvojam s telpas lietošanu Ludzas
novada pagastu teritorij s:
Isnaudas pagast : 0,025 EUR/m2
Cirmas pagast : 0,14 EUR/m2
Pure u pagast : 0,07 EUR/m2
Nirzas pagast : 0,14 EUR/m2
Pildas pagast : 0,03 EUR/m2
ukšu pagast : 0,035 EUR/m2 (daudzdzīvokļu m j s)
0,05 EUR/m2 (līv nu tipa m j s)
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Istras pagast : 0,046 EUR/m2
Rund nu pagast : 0,07 EUR/m2
2. Pašvaldības noteiktaj īres maksas daļ nav iekļauti apsaimniekošanas izdevumi,
tie maks jami papildus, atbilstoši līgum ar m jas apsaimniekot ju noteiktajiem
izcenojumiem.
3. Noteikt, ka šī l muma 1.punkt noteikt īres maksa st jas sp k ar eiro ieviešanas
dienu līdz 2014.gada 28.febru rim.
4. Uzdot pašvaldības sekret rei protokola izrakstu “ Par dzīvojam s telpas īres maksu
Ludzas novada pagastos” izsniegt novada pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem
protokola izraksta apstiprin tas kopijas.
5. Uzdot pagastu p rvaldes vadīt jiem protokola izrakstu “ Par dzīvojam s telpas īres
maksu Ludzas novada pagastos” izlikt redzam viet pagastu p rvalžu k s.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

24. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2012.gada 26.jūlija s des l mum (protokols
Nr. 20, 22.§) „Par ūdensapg des un kanaliz cijas tarifu apstiprin šanu Ludzas novada
pagastu administrat vaj s teritorij s”
E.Mekšs
Pamatojoties uz EURO ieviešanas k rtības likuma 6.panta ceturto daļu un vadlīnij m
pašvaldīb m p rejas period no latiem uz euro, emot v r Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des un Ludzas novada domes
soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des,
Ludzas novada domes finanšu pastg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumus,
atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2012.gada 26.jūlija s des l mum (protokols Nr. 20,
22.§) „Par ūdensapg des un kanaliz cijas tarifu apstiprin šanu Ludzas novada pagastu
administratīvaj s teritorij s” grozījumus un izteikt l muma 3., 4. un 5.punktus š d redakcij :
“3. Noteikt, ka tarifs par ūdensapg des un kanaliz cijas pakalpojumiem pat r t jiem,
kuriem ir uzst dīti ūdens skaitīt ji, par ūdensapg des pakalpojumiem nevar p rsniegt 0,71
EUR/ m³ (bez PVN), par kanaliz cijas pakalpojumiem nevar p rsniegt 0,87 EUR/ m³ (bez
PVN).
4. Noteikt, ka pat r t jiem, kuriem nav uzst dīti ūdens skaitīt ji, tarifs par
ūdensapg des pakalpojumiem nevar p rsniegt 2,35 EUR (bez PVN) vienam iedzīvot jam
m nesī, un tarifs par kanaliz cijas pakalpojumiem nevar p rsniegt Ls 2,95 EUR (bez PVN)
vienam iedzīvot jam m nesī.
5. Apstiprin t tarifus par ūdensapg des un kanaliz cijas pakalpojumiem Ludzas
novada pagastu administratīvaj s teritorij s saska ar 3.pielikumu.”
2. Uzdot pašvaldības sekret rei protokola izrakstu “Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2012.gada 26.jūlija s des l mum (protokols Nr. 20, 22.§) „Par ūdensapg des un
kanaliz cijas tarifu apstiprin šanu Ludzas novada administratīvaj s teritorij s” pagasta
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p rvalžu vadīt jiem izlikt redzam viet pagastu p rvalžu
pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem protokola izrakstu.

k s, k

arī izsniegt novada

3. L mums st jas sp k euro ieviešanas dien .

25. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2012.gada 24.augusta s des l mum (protokols
Nr. 22, 20.§) „Par siltumenerģijas ražošanas, pieg des un realiz cijas tarifa
apstiprin šanu Ludzas novada Rund nu pagasta administrat vaj teritorij ”
E.Mekšs
Pamatojoties uz EURO ieviešanas k rtības likuma 6.panta ceturto daļu un vadlīnij m
pašvaldīb m p rejas period no latiem uz euro, emot v r Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des un Ludzas novada domes
soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des,
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des
atzinumus, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2012.gada 24.augusta s des l mum (protokols Nr.
22, 20.§) „Par siltumenerģijas ražošanas, pieg des un realiz cijas tarifa apstiprin šanu
Ludzas novada Rund nu pagasta administratīvaj teritorij ” grozījumus un izteikt l muma
1.punktu š d redakcij :
“1. Apstiprin t tarifu par siltumenerģijas ražošanu, pieg di un realiz ciju Ludzas
novada Rund nu pagasta administratīvaj teritorij EUR/MWh 44,88 (bez PVN) un noteikt
maksu par apkuri EUR/m² 1,22 (bez PVN) m nesī.”
2. Uzdot pašvaldības sekret rei protokola izrakstu “Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2012.gada 24.augusta s des l mum (protokols Nr. 22 204.§) „Par siltumenerģijas
ražošanas, pieg des un realiz cijas tarifa apstiprin šanu Ludzas novada Rund nu pagasta
administratīvaj teritorij ” pagasta p rvaldes vadīt jam izlikt redzam viet Rund nu pagasta
p rvaldes k , k arī izsniegt novada pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem protokola
izrakstu.
3. L mums st jas sp k euro ieviešanas dien .
26. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada 28.jūlija s des l mum (protokols
Nr. 14, 44.§) „Par siltumenerģijas ražošanas, pieg des un realiz cijas tarifa
apstiprin šanu Ludzas novada Cirmas pagasta administrat vaj teritorij ”
E.Mekšs
Pamatojoties uz EURO ieviešanas k rtības likuma 6.panta ceturto daļu un vadlīnij m
pašvaldīb m p rejas period no latiem uz euro, emot v r Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des un Ludzas novada domes
soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des,
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Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des
atzinumus, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2011.gada 28.jūlija s des l mum (protokols Nr. 14,
44.§) „Par siltumenerģijas ražošanas, pieg des un realiz cijas tarifa apstiprin šanu Ludzas
novada Cirmas pagasta administratīvaj teritorij ” grozījumus un izteikt l muma 1.punktu
š d redakcij :
“1. Apstiprin t tarifu par siltumenerģijas ražošanu, pieg di un realiz ciju Ludzas
novada Cirmas pagasta administratīvaj teritorij EUR/MWh 44,46 (bez PVN) un noteikt
maksu par apkuri EUR/m² 1,45 (bez PVN) m nesī.”
2. Uzdot pašvaldības sekret rei protokola izrakstu “Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2011.gada 28.jūlija s des l mum (protokols Nr. 14 44.§) „Par siltumenerģijas
ražošanas, pieg des un realiz cijas tarifa apstiprin šanu Ludzas novada Cirmas pagasta
administratīvaj teritorij ” pagasta p rvaldes vadīt jam izlikt redzam viet Cirmas pagasta
p rvaldes k , k arī izsniegt novada pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem protokola
izrakstu.
3. L mums st jas sp k euro ieviešanas dien .
27.§
Par sadz ves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprin šanu
M.Romanovska, A.Gendele
Saska ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu maksa par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veidojas, summ jot maksu: par sadzīves atkritumu
sav kšanu, p rvad šanu, p rkraušanu un uzglab šanu, ko apstiprina Ludzas novada dome;
sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprin t tarifu par sadzīves atkritumu apglab šanu
atkritumu poligon ; dabas resursa nodokli par atkritumu apglab šanu normatīvajos aktos
noteiktaj apm r .
Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 9 „Sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” 8.nodaļas 8.2.1. punkts nosaka, ka Ludzas novada
dome apstiprina maksu par sadzīves atkritumu sav kšanu, p rvad šanu, p rkraušanu un
uzglab šanu. Saistošo noteikumu otr s nodaļas 2.6. punkts nosaka, ka Ludzas novada
teritorij ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.
2010.gada 28.decembrī starp Ludzas novada pašvaldību un SIA „Ludzas
apsaimniekot js” tika nosl gts līgums Nr. P-434/2010 „Par atkritumu apsaimniekošanu
Ludzas novada pašvaldības teritorij ”. Pamatojoties uz līguma 3.1. punktu, kop jo maksu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka pašvaldība normatīvajos aktos noteiktaj
k rtīb .
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldīb m” 21. pirm s daļas 27. punktu, Latvijas
Republikas likuma “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 39.panta pirmo daļu, Ludzas
novada pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi” astot s nodaļas 8.2.1. punktu, Dabas resursu nodokļa likuma
4.panta pirm s daļas 3.punktu, un pamatojoties Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu un feritori l s un attīstības past vīg s
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komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt kop jo maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu - Ls 7,61 Ls/m3
(10,83 EUR/m3) (bez pievienot s v rtības nodokļa) Ludzas novada administratīvaj teritorij
no 2014.gada 1.marta, ko veido:
1.1. maksa sadzīves atkritumu sav kšanu, p rvad šanu, p rkraušanu, uzglab šanu –
3,33 Ls/m3 (4,74 EUR/m3);
1.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprin tais tarifs par sadzīves atkritumu
apglab šanu atkritumu poligonos un izg ztuv s – 2,59 Ls/m3 (3,69 EUR/m3);
1.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglab šanu – 1,69 Ls/m3 (2,40 EUR/m3).
2. Public t l mumu Ludzas novada pašvaldības m jas lap - www.ludza.lv.
3. Pazi ojumu par pie emto l mumu par apstiprin to tarifu public t laikrakst
„Ludzas zeme”.
4. L mums st jas sp k ar 2014.gada 1.martu.
28.§
Par Ludzas Liel s Sinagogas att st bas strat ģijas apstiprin šanu 2014.-2018.gadam
M.Romanovska
Ludzas novada pašvaldība piedal s Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
2009.-2014.gada perioda programm LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglab šana un
atjaunin šana” neliela apjoma grantu sh mu „Kultūras mantojuma saglab šana” ar projektu
par Ludzas Liel s Sinagogas, 1.maija iel 30, Ludz restaur ciju. Projekta pieteikumam ir
nepieciešams pievienot objekta attīstības strat ģiju ne maz k k 5 gadiem.
Pamatojoties uz Teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas Liel s Sinagogas attīstības strat ģiju 2014.-2018.gadam
saska ar 1.pielikumu
2. Public t Ludzas Liel s Sinagogas attīstības strat ģiju 2014.-2018.gadam
pašvaldības m jas lap www.ludza.lv.
29.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
M.Romanovska
Ludzas novada pašvaldība ir sa musi un izskatījusi Ludzas ebreju biedrības
21.11.2013. iesniegumu ar lūgumu nodrošin t transportu braucienam R zekni „Hanukas”
sv tku svin šanai 2013.gada 7.decembrī.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma pieš iršanas un
kontroles k rtības nolikuma 14.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības līdzfinans jumu var
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pretend t sabiedrisk organiz cija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pas kumu.
Saska ar Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma pieš iršanas un kontroles
k rtības nolikuma 16.punktu, pas kumu realiz šanai pieš iram summa ir līdz Ls 100,00.
emot v r Ludzas novada domes Teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 21.novembra s des atzinumu un Finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pieš irt Ludzas ebreju biedrībai pašvaldības finans jumu LVL 100,00 apm r
autobusa apmaksai braucienam uz R zekni.
2. Ludzas ebreju biedrībai divu ned ļu laik p c pas kuma iesniegt Ludzas novada
pašvaldībai p rskatu par finansu līdzekļu izlietojumu saska
ar pieš iršanas m r i,
pievienojot attiecīgus maks jumus apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Kontroli par l muma
izpilddirektoram S.Jakovļevam.

izpildi

nodrošin t

Ludzas

novada

pašvaldības

30.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
M.Romanovska
Ludzas novada pašvaldība ir sa musi un izskatījusi Zemessardzes 32.bataljona veter nu
apvienības 12.11.2013. iesniegumu ar lūgumu pieš irt finanšu līdzekļus muzik lam
noform jumam Ls 100,00 apm r .
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma pieš iršanas un kontroles
k rtības nolikuma 14.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības līdzfinans jumu var pretend t
sabiedrisk organiz cija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pas kumu.
Saska ar Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma pieš iršanas un kontroles k rtības
nolikuma 16.punktu, pas kumu realiz šanai pieš iram summa ir līdz Ls 100,00.
emot v r Ludzas novada domes Teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 21.novembra s des atzinumu un Finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra
s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Pieš irt Zemessardzes 32.bataljona veter nu apvienībai pašvaldības finans jumu
LVL 100,00 apm r muzik lam noform jumam.
2. Zemessardzes 32.bataljona veter nu apvienībai divu ned ļu laik p c pas kuma iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai p rskatu par finansu līdzekļu izlietojumu saska ar pieš iršanas
m r i, pievienojot attiecīgus maks jumus apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Kontroli par l muma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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31.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 53
„Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra saistošajos noteikumos
Nr.42 „Par inženierkomunik ciju aizsardz bu Ludzas novada pašvald b ””
apstiprin šanu
M.Romanovska
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
2.punktu, 21. pirm s daļas 23.punktu, Ludzas novada domes Soci l s, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, Teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, Finanšu past vīg s
komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.53 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par
inženierkomunik ciju aizsardzību Ludzas novada pašvaldīb ”” saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.53
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra saistošajos noteikumos
Nr.42 „Par inženierkomunik ciju aizsardzību Ludzas novada pašvaldīb ”” rakstisk un
elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un Reģion l s attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.53 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.42
„Par inženierkomunik ciju aizsardzību Ludzas novada pašvaldīb ”” saska ar likuma „Par
pašvaldīb m” 45.panta nosacījumiem:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum
„Ludzas Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada pašvaldības k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
32.§
Par debitoru par du izsl gšanu no uzskaites
K.Nikolajeva
Izv rt jot iesniegto inform ciju par par diem, kas izveidojušies par izlietoto siltumenerģiju
līdz 2003.gada 1.oktobrim, tika konstat ts par ds par komun lajiem pakalpojumiem Skolas iel
18-9, Ludz , uz 21.11.2013. sast dīja Ls 343,18. Bijušais īrnieks J. J., personas kods XXX, miris
2012.gada 31.decembrī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21. panta pirm s daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības
uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedzi a saska ar tiesību norm m ir
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neiesp jama, jo par dnieks ir likvid ts vai miris vai ir pag jis par da piedzi as iesp jamības
termi š, izsl dz no uzskaites un atzīst p r jos izdevumos, k arī samazina izveidotos uzkr jumus
nedrošiem (šaubīgiem) par diem, atzīstot ie mumus no uzkr jumu samazin juma.
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra
s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izsl gt no uzskaites J. J., personas kods XXX, debitoru par du par izlietoto
siltumenerģiju līdz 2003.gada 1.oktobrim kopsumm Ls 343,18 dzīvoklī Skolas iel 18-9, Ludz ,
Ludzas novad .
33.§
Par nekustam

pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
K.Nikolajeva
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
3.
Lēmuma teksts
4.
Lēmuma teksts
5.
Lēmuma teksts
6.
Lēmuma teksts
7.
Lēmuma teksts
8.
Lēmuma teksts
9.
Lēmuma teksts
10.
Lēmuma teksts
11.
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Lēmuma teksts
12.
Lēmuma teksts
13.
Lēmuma teksts
14.
Lēmuma teksts
15.
Lēmuma teksts
16.
Lēmuma teksts
17.
Lēmuma teksts
18.
Lēmuma teksts
19.
Lēmuma teksts
20.
Lēmuma teksts
21.
Lēmuma teksts
22.
Lēmuma teksts
23.
Lēmuma teksts
24.
Lēmuma teksts
25.
Lēmuma teksts
26.
Lēmuma teksts
27.
Lēmuma teksts
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28.
Lēmuma teksts
29.
Lēmuma teksts
30.
Lēmuma teksts
31.
Lēmuma teksts
32.
Lēmuma teksts
33.
Lēmuma teksts
34.
Lēmuma teksts
35.
Lēmuma teksts
36.
Lēmuma teksts
37.
Lēmuma teksts
38.
Lēmuma teksts
39.
Lēmuma teksts
40.
Lēmuma teksts
41.
Lēmuma teksts
42.
Lēmuma teksts
43.
Lēmuma teksts
44.
Lēmuma teksts
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45.
Lēmuma teksts
46.
Lēmuma teksts
47.
Lēmuma teksts
48.
Lēmuma teksts
49.
Lēmuma teksts
50.
Lēmuma teksts
34.§
Par groz jumiem 2013.gada 25.jūlija Ludzas novada pašvald bas noteikumos
„Par pašvald bas zemes nomu Ludzas novad ”
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Euro ieviešanas k rtības likuma 6.pantu un vadlīnij m pašvaldīb m
p rejas period no latiem uz eiro, emot v r Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras
past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt š dus grozījumus Ludzas novada pašvaldības noteikumos „Par pašvaldības zemes
nomu Ludzas novad ” (apstiprin ti ar Ludzas novada domes 25.07.2013. s des l mumu
(prot.Nr.18 47.§)):
1.1. aizst t noteikumu 2.1.punkt lata simbolisko apzīm jumu un skaitli „Ls 5,00” ar eiro
simbolisko apzīm jumu un skaitli „EUR 7,00”;
1.2. aizst t noteikumu 2.2.punkt lata simbolisko apzīm jumu un skaitli „Ls 10,00” ar eiro
simbolisko apzīm jumu un skaitli „EUR 14,00”;
1.3. aizst t noteikumu 2.3.punkt lata simbolisko apzīm jumu un skaitli „Ls 15,00” ar eiro
simbolisko apzīm jumu un skaitli „EUR 21,00”;
1.4. aizst t noteikumu 3.3. un 3.4.punkt lata simbolisko apzīm jumu un skaitli „Ls 20,00”
ar eiro simbolisko apzīm jumu un skaitli „EUR 28,00”.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai protokola izrakstu „Par grozījumiem 2013.gada
25.jūlija Ludzas novada pašvaldības noteikumos „Par pašvaldības zemes nomu Ludzas novad ””
izlikt redzam viet Ludzas novada pašvaldības k .
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
protokola izrakstu „Par grozījumiem 2013.gada 25.jūlija Ludzas novada pašvaldības noteikumos
„Par pašvaldības zemes nomu Ludzas novad ”” izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu
p rvalžu k s.
4. L mums st jas sp k euro ieviešanas dien .
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5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
35.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 54 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2013.gada
28.febru ra saistošajos noteikumos Nr.6 „ ku numurz mju, ielu vai laukumu nosaukumu
nor žu izvietošanas k rt ba Ludzas novad ”” apstiprin šanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 43.panta pirm s daļas 5.punktu un emot v r
Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra
s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.54 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2013.gada 28.febru ra saistošajos noteikumos Nr.6 „ ku numurzīmju, ielu vai
laukumu nosaukumu nor žu izvietošanas k rtība Ludzas novad ””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai trīs dienu laik p c saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.54 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada
28.febru ra saistošajos noteikumos Nr.6 „ ku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu nor žu
izvietošanas k rtība Ludzas novad ””, rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības
un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumu Nr.54 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada 28.febru ra saistošajos noteikumos Nr.6 „ ku
numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu nor žu izvietošanas k rtība Ludzas novad ””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Ar šī l muma sp k st šanos zaud sp ku 2013.gada 26.septembra saistošie noteikumi
Nr.35 „Par grozījumiem 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „ ku numurzīmju,
ielu vai laukumu nosaukumu nor žu izvietošanas k rtība Ludzas novad ””.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
6. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
36.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 55
„Par groz jumiem Ludzas novada domes 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16
”Par koku ciršanu rpus meža Ludzas novada pašvald bas
administrat vaj teritorij ”” apstiprin šanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Meža likuma 8.panta otro daļu, LR MK 02.05.2012. noteikumu Nr.309
”Noteikumi par koku ciršanu rpus meža” 22.punktu un emot v r Ludzas novada domes soci lo,
izglītības un kultūras past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti
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balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.55 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 ”Par koku ciršanu rpus meža
Ludzas novada pašvaldības administratīvaj teritorij ””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.55
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 ”Par
koku ciršanu rpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvaj teritorij ”” rakstisk un
elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumu Nr.55 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 ”Par koku
ciršanu rpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvaj teritorij ””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
37.§
Par saistošo noteikumu Nr. 56 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2009.gada
22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par soci l s pal dz bas pabalstiem Ludzas
novad ”” apstiprin šanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par
ģimenes vai atseviš i dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.punktu, „Soci lo
pakalpojumu un soci l s palīdzības likuma” 35.pantu un emot v r Ludzas novada domes
soci lo, izglītības un kultūras past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.56 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2009.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par soci l s palīdzības
pabalstiem Ludzas novad ””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.56
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par
soci l s palīdzības pabalstiem Ludzas novad ”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.56 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par
soci l s palīdzības pabalstiem Ludzas novad ””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
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4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
38.§
Par 2013.gada 24.oktobra Ludzas novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.51
„Par groz jumiem Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.27 „Par p r jiem
pabalstiem Ludzas novad ”” preciz šanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 43.panta trešo daļu, LR Vides aizsardzības un
reģion l s attīstības ministrijas 2013.gada 7.novembra atzinumu Nr.18-6/10796 „Par saistošajiem
noteikumiem”, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras past vīg s komitejas
2013.gada 21.novembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus preciz jumus Ludzas novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.51 „Par grozījumiem Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.27 „Par
p r jiem pabalstiem Ludzas novad ””:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu š d redakcij :
”3. Saistošie noteikumi st jas sp k likuma „Par pašvaldīb m” 45.panta sestaj daļ
noteikt k rtīb .”
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai šo l mumu un preciz tos saistošos noteikumus
Nr.51 „Par grozījumiem Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.27 „Par p r jiem
pabalstiem Ludzas novad ”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un
reģion l s attīstības ministrijai.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
39.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 57 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada
28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par Ludzas novada pašvald bas nodev m””
apstiprin šanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldīb m” 14.pantu, 21.panta pirm s daļas 15.punktu,
likuma „Par nodev m un nodokļiem”12.pantu, LR MK 28.16.2005.noteikumu Nr.480 „Noteikumi
par k rtību, k d pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 6., 7., 9., 12.punktiem, Euro
ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot v r Ludzas novada domes
soci lo, izglītības un kultūras past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.57 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par Ludzas novada
pašvaldības nodev m””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.57
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par
Ludzas novada pašvaldības nodev m””, rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības
un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumu Nr.57 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par
Ludzas novada pašvaldības nodev m””:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
40.§
Par groz jumiem Ludzas novada iepirkumu komisijas nolikum
K.Nikolajeva, J.Kušča, A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
24.punktu un Ludzas novada domes 18.06.2013. saistošo noteikumu Nr.16 „Ludzas novada
pašvaldības nolikums” 16.punktu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra s d (protokols Nr.12, 23.§)
apstiprin taj Ludzas novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikum š dus grozījumus:
1. Izsl gt 2.1.punkt v rdus „un sekret ra”.
2. Izsl gt 2.2.punkta 2.2.4.apakšpunktu.
3. Aizst t 2.6.punkt v rdu "sekret rs" ar v rdiem "loceklis-sekret rs".
4. Izsl gt 5.3.punkt v rdus „un sekret rs”.
5. Aizst t 5.6.punkt v rdu "sekret re" ar v rdiem "loceklis-sekret rs".

41.§
Par Ludzas novada iepirkumu komisijas sast va apstiprin šanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
24.punktu un Ludzas novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma (apstiprin ts ar Ludzas
novada domes 2009.gada 17.septembra s des l mumu (protokols Nr.12, 23.§)) 1.4.punktu, emot
v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
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Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada iepirkumu komisiju š d sast v :
Komisijas priekšsēdētājs:
Fridijs Bokišs - Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Krist ne Nikolajeva – juridisk s nodaļas vadīt ja

Komisijas locekļi:
Aivars Meikš ns – Ludzas novada domes priekšs d t jas vietnieks attīstības jaut jumos
Anastasija ukša – finanšu un gr matvedības nodaļas vadīt jas vietniece budžeta jaut jumos
Viola Andruščenko – projektu vadīt ja
Komisijas locekļi - sekretāri:
Jeļena Kigitoviča – juriskonsulte
Val rijs Laganovskis – iepirkumu speci lists
2. Ar šī l muma sp k st šanos sp ku zaud :
2.1. Ludzas novada domes 2010.gada 7.decembra l mums „Par Ludzas novada iepirkumu
komisijas sast va apstiprin šanu” (protokols Nr.32, 5.§);
2.2. Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta l mums „Par izmai m Ludzas novada
Iepirkumu komisijas sast v ” (protokols Nr.4, 32.§);
2.3. Ludzas novada domes 2012.gada 25.oktobra l mums „Par izmai m Ludzas novada
iepirkumu komisijas sast v ” (protokols Nr.28, 25.§);
2.4. Ludzas novada domes 2012.gada 22.novembra l mums „Par izmai m Ludzas novada
iepirkumu komisijas sast v ” (protokols Nr.29, 41.§);
2.5. Ludzas novada domes 2013.gada 28.marta l mums „Par izmai m Ludzas novada
iepirkumu komisijas sast v ” (protokols Nr.5, 62.§).
42. §
Par nekustam pašuma, zemes gabala (starpgabala) „Zaļumi š, 0,56 ha plat b
ar kadastra Nr. 6850 007 0067, Cirmas pagast , Ludzas novad izsoles noteikumu un
s kumcenas apstiprin šanu
E.Mekšs
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 10.pantu,
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2013.gada 20.novembra l mumu
„Par nekustam īpašuma, zemes gabala (starpgabala) „Zaļumi š, 0,56 ha platīb ar kadastra
Nr. 6850 007 0067, Cirmas pagast , Ludzas novad izsoles noteikumu un s kumcenas
apstiprin šanu” un emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 21.novembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekustam īpašuma treš s izsoles s kumcenu - Ls 593,80 (pieci simti
devi desmit tr s lati un 80 sant mi) un izsoles noteikumus, saska ar pielikumu.
2. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
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43. §
Par nekustam pašuma, zemes gabala (starpgabala) „Zaļumi š 1”, 0,52 ha plat b
ar kadastra Nr. 6850 007 0068, Cirmas pagast , Ludzas novad izsoles noteikumu un
s kumcenas apstiprin šanu
E.Mekšs
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 10.pantu,
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2013. gada 20. novembra l mumu
„Par nekustam īpašuma, zemes gabala (starpgabala) „Zaļumi š 1, 0,52 ha platīb ar kadastra Nr.
6850 007 0068, Cirmas pagast , Ludzas novad izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu”
un emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekustam īpašuma treš s izsoles s kumcenu - Ls 583,80 (pieci simti
asto desmit tr s lati un 80 sant mi) un izsoles noteikumus, saska ar pielikumu.
2. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
44. §
Par nekustam pašuma, zemes gabala 4,3 ha plat b ar kadastra apz m jumu
68920090116, kas atrodas Rund nu pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai
E.Mekšs
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4.panta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest d m to funkciju nodrošin šanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5 panta
pirmo daļu, atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
atvasin t s publisk s personas l m jinstitūcija, emot v r Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 20.novembra l mumu „Par nekustam īpašuma, zemes gabala
4.3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 68920090116, kas atrodas Rund nu pagast , Ludzas novad
nodošanu atsavin šanai”, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavin šanai zemes gabalu ar kadastra apzīm jumu 68920090116, 4,3 ha platīb ,
kas atrodas Rund nu pagast , Ludzas novad .
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus zemesgabala ar kadastra apzīm jumu 68920090116, kas atrodas Rund nu pagast ,
Ludzas novad , reģistr šanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt t ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada dom .
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5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
45. §
Par dz vokļa Nr. 1, Stacijas iel 31, Ludz , Ludzas novad
nodošanu atsavin šanai
E.Mekšs
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4. panta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest d m to funkciju nodrošin šanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5. panta
pirmo daļu, atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
atvasin t s publisk s personas l m jinstitūcija, emot v r Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 20. novembra l mumu „Par dzīvokļa Nr. 1, Ludz , Stacijas
iel 31, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzs kt dzīvokļa Nr. 1, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Stacijas iel 31, 33.46 m2
platīb atsavin šanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr. 1, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Stacijas iel
31, reģistr šanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt t ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada dom .
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
46. §
Par dz vokļa Nr. 2, Stacijas iel 31, Ludz , Ludzas novad
nodošanu atsavin šanai
E.Mekšs
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4. panta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest d m to funkciju nodrošin šanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5. panta
pirmo daļu, atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
atvasin t s publisk s personas l m jinstitūcija, emot v r Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 20.novembra l mumu „Par dzīvokļa Nr. 2, Ludz , Stacijas
iel 31, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
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Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzs kt dzīvokļa Nr. 2, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Stacijas iel 31, 17.89 m2
platīb atsavin šanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr. 2, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Stacijas iel
31, reģistr šanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt t ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada dom .
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
47. §
Par bezmaksas din šanas piešķiršanu
E.Mekšs
Izskatot Istras vidusskolas direktores I.Šteimanovas 2013.gada 20.novembra iesniegumu,
reģ. Nr. 3.1.1.11.2/2667, par din šanas izdevumu apmaksu skol niem no skolas budžeta un
emot v r Ludzas novada domes soci l s, izglītības un kultūras past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1.1. Pieš irt bezmaksas din šanu Istras vidusskolas skol niem no 2013.gada 1.decembra
līdz 2013.gada 31.decembrim:
1.1.1. J. D., personas kods XXX 12.kl.
1.1.2. V. P., personas kods XXX 12.kl.
1.2.

Finans juma avots – Istras vidusskolas budžets.
48.§
Par Pildas pamatskolas nolikuma apstiprin šanu jaun redakcij
S.Jakovļevs

Saska
ar Pildas pamatskolas direktores I.Romanovas 19.11.2013. iesniegumu
Nr.1.10/14 „Par skolas nolikuma apstiprin šanu jaun redakcij ”, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta
pirmo daļu, Visp r j s izglītības likuma 8. un 9.pantu, emot v r Ludzas novada domes Soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu un
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Pildas pamatskolas nolikumu saska ar pielikumu uz 10 lp.
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2. Ar šī l muma sp k st šanos atzīt par sp ku zaud jušu 2009.gada 6.augusta domes
s d saska oto nolikumu ( s des protokols Nr.6, 6.§).
49. §
K rt ba par din šanas normat viem Ludzas pašvald bas izlašu komandu
sportistiem nomet u un sacens bu laik
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības sporta t mi un Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra un Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, atkl ti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t sekojoš s din šanas normu izmaksas izlašu komandu sportistiem nomet u un
sacensību laik :
1.1. LR čempion tos un cit s ofici l s sacensīb s
- EUR 9,00 dien
1.2. LR ofici l s sacensīb s Ludz , veter nu sacensīb s
- EUR 6,00 dien
1.3. Cita m roga sacensīb s
- EUR 4,50 dien
2. Apstiprin t sekojoš s din šanas normu izmaksas komandu sportistiem m cību- treni u
nometn s:
2.1. Izbraukum
- EUR 4,50 dien
2.2. rzem s
- līdz EUR 22,00 dien
2.3. Ludz
- EUR 4,50 dien
3. Noteikt m cību- treni u nometnes ilgumu līdz 18 dien m, vadoties p c sacensību
m roga (pasaules, Eiropas, valsts, novada).
50. §
K rt ba, k d notiek apmaksa sacens bu tiesnešiem un sekretari tam novada
pas kumos un Latvijas čempion tos handbol pieaugušiem
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības sporta t mi un novada sacensību kalend ru,
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra un Ludzas novada
domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra
s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t sekojošas sacensību tiesnešu un sekretari ta izmaksas novada sporta sp ļu
sacensīb s:
1.1. Par vienu sp li vienam tiesnesim sa emt
- EUR 3,00
1.2. Par vienu sp li vienam sekret ram sa emt
- EUR 2,00
1.3. Individu los sporta veidos
- EUR 6,00 dien
1.4. Sporta sacensību dežurantam
- EUR 6,00 dien
1.5. Sporta rstam sp ļu laik
- EUR 6,00 dien
1.6. Informatoram
- EUR 6,00 dien
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2. Saska ar Latvijas Handbola feder cijas nolikumu par tiesnešu, sp ļu inspektoru un
sp ļu sekretari ta darba samaksu, apstiprin t sekojošas sekretari ta izmaksas Latvijas čempion tos
handbol virslīg :
2.1. Vīriešiem par vienu sp li vienam sekret ram sa emt
2.2. Sieviet m par vienu sp li vienam sekret ram sa emt
2.3. Sporta rstam vienas sp les laik
2.4. Informatoram

- EUR 6,00
- EUR 6,00
- EUR 6,00
- EUR 6,00

51.§
Par preciz jumu Ludzas novada domes 22.08.2013. s des l mum „Par groz jumiem Ludzas
novada domes 29.12.2011. s des l mum „Par Ludzas novada tautas namu
direktoru/vad t ju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr.30, 10.§)”
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu, emot v r Ludzas novada soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, Ludzas novada teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu un Ludzas novada finanšu
past vīg s komitejas 2013.gada 21.novembra s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par
interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes deput te
O.Bakl ne, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt š du preciz jumu Ludzas novada domes 22.08.2013. s des l mum „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 29.12.2011. s des l mum „Par Ludzas novada tautas namu
direktoru/vadīt ju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr.30, 10.§)”:
1.1. preciz t l muma 1.1.punktu izsakot 1.pielikuma tabulas 9.punktu š d redakcij :
9.

Pildas tautas nama vadīt js

1431 11

310,00

1

310,00

52.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzin bas rakstu
A.Gendele
1.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes 2013.gada
20.novembra s des l mumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts
amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes deput te L.Greit ne, atkl ti balsojot: PAR –
14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Par ilggad ju profesion lu darbu, ieguldījumu novada izglītības sist mas attīstīb un
sakar ar dzīves jubileju apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu Ls 50,00
(piecdesmit lati 00 santīmi) Ludzas 2.vidusskolas direktori Zinaīdu Buligu, personas kods XXX.
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2.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes 2013.gada
20.novembra s des l mumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts
amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes deput te L.Greit ne, atkl ti balsojot: PAR –
14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Par ilggad ju profesion lu darbu un ieguldījumu jaun s paaudzes audzin šan apbalvot ar
Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi) Ludzas
Mūzikas pamatskolas pedagogi Liliju Ivanovu, personas kods XXX.
3.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes 2013.gada
20.novembra s des l mumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts
amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes deput te L.Greit ne, atkl ti balsojot: PAR –
14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Par ilggad ju profesion lu darbu un ieguldījumu jaun s paaudzes audzin šan apbalvot ar
Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi) Ludzas
Mūzikas pamatskolas pedagogu Borisu Ivanovu, personas kods XXX.
4.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes 2013.gada
20.novembra s des l mumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
21.novembra s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts
amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes deput te L.Greit ne, atkl ti balsojot: PAR –
14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Par ilggad ju profesion lu darbu un ieguldījumu jaun s paaudzes audzin šan apbalvot ar
Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi) Ludzas
Mūzikas pamatskolas pedagogi Margaritu Onufrijevu, personas kods XXX.
5.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2013.gada 20.novembra s des l mumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2013.gada 21.novembra s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu
valsts amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes deput te L.Greit ne, atkl ti balsojot:
PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par ilggad ju profesion lu darbu un ieguldījumu jaun s paaudzes audzin šan apbalvot ar
Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi) Ludzas
Mūzikas pamatskolas pedagogu Nikolaju Makarenko, personas kods XXX.
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Tiek skatīti domes s des papildus darba k rtības jaut jumi.

53. §
Par zemes gabala D rzi u iel 8, Ludza, Ludzas novads atsavin šanu
V.Kušners
Izskatot VAS “VALSTS NEKUSTAMIE PAŠUMI”, juridisk adrese Rīg , Vaļ u iel
28, 20.11.2013.g.iesniegumu ar Nr.8-2/18249, par zemes gabala ar kadastra apzīm jumu 6801 001
0361 D rzi u iel 8, Ludza, Ludzas nov. atsavin šanu.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pils t s” 22.pantu un
33.pantu un Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
26.novembra kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Ludzas novada dome neiebilst, ka zemes gabalu platīb 391 kv.m ar zemes kadastra
apzīm jumu 6801 001 0361 D rzi u iel 8, Ludza, Ludzas nov. un zemes izmantošanas m r i
0601 – individu lo dzīvojamo m ju apbūve, tiks atsavin ts par labu A. K., personas kods XXX.
54.§
Par pagasta ceļa (C-15) „Dubinova-Ramslova-Novmisli” plat bas un garuma apstiprin šanu
V.Kušners
Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada 12.novembrī tika sa emts, VZD Latgales reģion l s
nodaļas R zeknes biroja, juridisk adrese Atbrīvošanas aleja 88, R zekn , 11.11.2013.iesniegumi
(reģ. ar Nr.3.1.1.7.1/1121) un tam pievienoti pagasta ceļš (C-15 ) „Dubinova-Ramslova-Novmisli”
ar trim zemes vienīb m, kur m ir nepieciešams apstiprin t zemes platības un ceļa garumus.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2013.gada 26.novembra kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t pagasta ceļa (C-15) „Dubinova-Ramslova-Novmisli” ar zemes kadastra
apzīm jumu 6850 002 0316 platību 0,12 ha un garumu 0,27 km.
2. Apstiprin t pagasta ceļa (C-15) „Dubinova-Ramslova-Novmisli” ar zemes kadastra
apzīm jumu 6850 002 0424 platību 0,20 ha un garumu 0,26 km.
3. Apstiprin t pagasta ceļa (C-15) „Dubinova-Ramslova-Novmisli” ar zemes kadastra
apzīm jumu 6850 002 0423 platību 0,14 ha un garumu 0,29 km.

55. §
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Par pašvald bas ceļu plat bas apstiprin šanu
V.Kušners
1.
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroja, 2013. gada 21.novembra v stuli
Nr.10-03/287751-13/1, reģ. 2013.gada 22.novembrī ar Nr.3.1.1.7.1/1171, par inform cijas
sniegšanu, tika konstat ts, ka ar pašvaldības ceļu (Is-11)”Anapole-Volkorezi” (zemes vienība ar
kadastra apzīm jumu 68600080166) robežojoš s zemes vienību ar kadastra apzīm jumiem
68600080004, 68600080005 robežas ier dītas pa ceļa vidu, t d j di pašvaldības ceļa (Is11)”Anapole-Volkorezi” posms 0,30 km garum atrodas uz fizisk m vai juridisk m person m
īpašum vai tiesisk valdījum esošas zemes vienības, līdz ar to pašvaldības ceļa ar kadastra
apzīm jumu 68600080166 garums ir 2,66 km.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
132.3.apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
26.novembra kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t Ludzas novad , Istras pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar kadastra
apzīm jumu 6860 008 0166 „Pagasta Ceļi”) zemes platību 1,61 ha.
2.
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroja, 2013. gada 21.novembra v stuli
Nr.10-03/287751-13/1, reģ. 2013.gada 22.novembrī ar Nr.3.1.1.7.1/1171, par inform cijas
sniegšanu, tika konstat ts, ka ar pašvaldības ceļu (Is-15)”Istra-Solodi” (zemes vienības ar kadastra
apzīm jumiem 68600040037 un 68600040133) robežojoš s zemes vienību ar kadastra
apzīm jumiem 68600040056, 68600040010, 68600040026, 68600040114 robežas ier dītas pa
ceļa vidu, t d j di pašvaldības ceļa (Is-15)”Istra-Solodi” posms 0,73 km garum atrodas uz
fizisk m vai juridisk m person m īpašum vai tiesisk valdījum esošas zemes vienības, līdz ar to
pašvaldības ceļa ar kadastra apzīm jumu 68600040037 garums ir 1,42 km un platība 1,31 ha,
pašvaldības ceļa ar kadastra apzīm jumu 68600040133 garums ir 1,32 km un platība 0,68 ha.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
132.3.apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
26.novembra kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novad , Istras pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar kadastra
apzīm jumu 6860 004 0037 „Pagasta Ceļi”) zemes platību 1,31 ha.
2. Apstiprin t Ludzas novad , Istras pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar kadastra
apzīm jumu 6860 004 0133 „Pagasta Ceļi”) zemes platību 0,68 ha.
3.
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroja, 2013. gada 21.novembra v stuli
Nr.10-03/287751-13/1, reģ. 2013.gada 22.novembrī ar Nr.3.1.1.7.1/1171, par inform cijas
sniegšanu, tika konstat ts, ka ar pašvaldības ceļu (Is-20)”Beļejova-Pricimova” (zemes vienība ar
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kadastra apzīm jumu 68600060149) robežojoš s zemes vienību ar kadastra apzīm jumiem
68600060097, 68600060216 robežas ier dītas pa ceļa vidu, t d j di pašvaldības ceļa (Is20)”Beļejova-Pricimova” posms 0,37 km garum atrodas uz fizisk m vai juridisk m person m
īpašum vai tiesisk valdījum esošas zemes vienības, līdz ar to pašvaldības ceļa ar kadastra
apzīm jumu 68600060149 garums ir 0,21 km un platība 0,09 ha.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
132.3.apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
26.novembra kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t Ludzas novad , Istras pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar kadastra
apzīm jumu 6860 006 0149 „Pagasta Ceļi”) zemes platību 0,09 ha.
4.
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroja, 2013. gada 21.novembra v stuli
Nr.10-03/287751-13/1, reģ. 2013.gada 22.novembrī ar Nr.3.1.1.7.1/1171, par inform cijas
sniegšanu, tika konstat ts, ka pašvaldības ceļa (Is-22)”Punišče-Šuškova” posms 0,38 km atrodas
uz fizisk m vai juridisk m person m īpašum vai tiesisk valdījum esošas zemes vienības,
t d j di pašvaldības ceļa ar kadastra apzīm jumu 68600060252 garums ir 0,82 km un platība 0,65
ha, pašvaldības ceļa ar kadastra apzīm jumu 68600060148 garums ir 0,58 km un platība 0,23 ha.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
132.3.apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
26.novembra kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novad , Istras pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar kadastra
apzīm jumu 6860 006 0252 „Pagasta Ceļi”) zemes platību 0,65 ha.
2. Apstiprin t Ludzas novad , Istras pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar kadastra
apzīm jumu 6860 006 0148 „Pagasta Ceļi”) zemes platību 0,23 ha.
5.
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroja, 2013. gada 21.novembra
v stuli Nr.10-03/287751-13/1, reģ. 2013.gada 22.novembrī ar Nr.3.1.1.7.1/1171, par inform cijas
sniegšanu, tika konstat ts, ka ar pašvaldības ceļu (Is-37)”Tronišku ceļš” (zemes vienība ar
kadastra apzīm jumu 68600050012) robežojoš s zemes vienību ar kadastra apzīm jumiem
68600050025, 68600050064 robežas ier dītas pa ceļa malu, t d j di pašvaldības ceļa (Is-37)
”Tronišku ceļš” ar kadastra apzīm jumu 6860050012 garums ir 0,48 km un platība 0,19 ha.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
132.3.apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
26.novembra kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
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Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t Ludzas novad , Istras pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar kadastra
apzīm jumu 6860 005 0012 „Pagasta Ceļi”) zemes platību 0,19 ha.
56. §
Par nekustam

pašuma nosaukuma piešķiršanu
V.Kušners

1.
Saska
ar Nekustam īpašuma valsts kadastra inform cijas sist mas datiem,
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6892 009 0004, Rund nu pagasts, Ludzas novads
nav pieš irts īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 26.novembra kopīg s s des
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Pieš irt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6892 009 0004, kurš sast v no zemes
vienības 4,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6892 009 0116, nosaukumu „Amaranti”, Rund nu
pagasts, Ludzas novads.
2.
Saska
ar Nekustam īpašuma valsts kadastra inform cijas sist mas datiem,
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6878 002 0023, Nirzas pagasts, Ludzas novads nav
pieš irts īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 26.novembra kopīg s s des
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Pieš irt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6878 002 0023, kurš sast v no zemes
vienības 0,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6878 002 0047, nosaukumu „Z l tes 1”, Nirzas
pagasts, Ludzas novads.

57.§
Par debitoru par du izsl gšanu no uzskaites
K.Nikolajeva
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Izv rt jot iesniegto inform ciju par par diem, kas izveidojušies par izlietoto siltumenerģiju
līdz 2003.gada 1.oktobrim, tika konstat ts par ds par komun lajiem pakalpojumiem Blauma a
iela 23A-10, Ludz , uz 21.11.2013. sast dīja Ls 59,40.
Bijuš īrniece T. J., personas kods XXX, dzīvoklī Blauma a iel 23A-10, Ludz dzīvoja
no 1989.gada 26.augusta līdz 2008.gada 23.maijam, ir mirusi 2013.gada 18.septembrī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21. panta pirm s daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības
uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedzi a saska ar tiesību norm m ir
neiesp jama, jo par dnieks ir likvid ts vai miris vai ir pag jis par da piedzi as iesp jamības
termi š, izsl dz no uzskaites un atzīst p r jos izdevumos, k arī samazina izveidotos uzkr jumus
nedrošiem (šaubīgiem) par diem, atzīstot ie mumus no uzkr jumu samazin juma.
emot v r Ludzas novada domes teritori l un attīstības past vīgas komitejas, finanšu
past vīgas komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
26.novembra kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izsl gt no uzskaites T. J., personas kods XXX, debitoru par du par izlietoto
siltumenerģiju līdz 2003.gada 1.oktobrim dzīvoklī Blauma a iela 23A-10, Ludz , Ludzas novad
kopsumm Ls 59,40.

58.§
Par piedal šanos Kultūras ministrijas izsludin taj atkl to projektu iesniegumu atlas
neliela apjoma grantu sh m „Kultūras mantojuma saglab šana”
M.Romanovska
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izsludin to atkl to projektu
iesniegumu atlasi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda
programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglab šana un atjaunin šana” neliela apjoma grantu
sh m „Kultūras mantojuma saglab šana”, k arī emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas, teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 26.novembra kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai Kultūras ministrijas izsludin to atkl to projektu iesniegumu atlasi
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kultūras
un dabas mantojuma saglab šana un atjaunin šana” neliela apjoma grantu sh m „Kultūras
mantojuma saglab šana” projekta iesniegumu „Ludzas Liel s sinagogas restaur cija un ebreju
garīg mantojuma atdzimšana”, kas paredz Ludzas Liel s sinagogas restaur ciju un ekspozīcijas
par ebreju garīgo mantojumu izveidi. Projekta kop j s finans jums ir 250 000 EUR.
2. Apstiprin t projekta līdzfinans jumu 5 % apm r no attiecin maj m izmaks m, t.i.,
12500 EUR.

59.§
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Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
M.Romanovska
Ludzas novada pašvaldības Būvvald ir iesniegts un izv rt ts V. M. 25.11.2013.
iesniegums ar lūgumu nodrošin t pašvaldības līdzfinans jumu.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 10.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17
„Par pašvaldības palīdzību v sturisku būvgaldniecības izstr d jumu atjaunošanai un restaur cijai,
ku fas žu kr sojuma atjaunošanai un jumta seguma nomai ai valsts nozīmes pils tbūvniecības
pieminekļa „Ludzas pils tas v sturiskais centrs” teritorij esošaj m k m, k arī Latvijas Valsts
aizsarg jamo kultūras pieminekļu sarakst ietvertaj m k m Ludzas novad ”, kuri nosaka, ka uz
pašvaldības līdzfinans jumu var pretend t valsts nozīmes pils tbūvniecības pieminekļa „Ludzas
pils tas v sturiskais centrs” teritorij esoš s kas.
Saska ar Ludzas novada pašvaldības 10.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par
pašvaldības palīdzību v sturisku būvgaldniecības izstr d jumu atjaunošanai un restaur cijai, ku
fas žu kr sojuma atjaunošanai un jumta seguma nomai ai valsts nozīmes pils tbūvniecības
pieminekļa „Ludzas pils tas v sturiskais centrs” teritorij esošaj m k m, k arī Latvijas Valsts
aizsarg jamo kultūras pieminekļu sarakst ietvertaj m k m Ludzas novad ”, 14.punktu Ludzas
novada pašvaldības Būvvalde izskata iesniegumu un sniedz atzinumu par pl noto darbu lietderīgu
un objekta atbilstību saistošo noteikumu 7. punkta prasīb m. Ludzas novada pašvaldības
Būvvalde ir sagatavojusi 25.11.2013 atzinumu Nr. 3.1.1.7.2./1652 „Par pašvaldības
līdzfinans juma pieš iršanu v sturisku būvgaldniecības izstr d jumu atjaunošanai, kas fas žu
kr sojuma atjaunošanai un jumta seguma nomai ai valsts nozīmes pils tbūvniecības pieminekļa
„Ludzas pils tas v sturiskais centrs” teritorij esošaj m k m”.
Saska
ar saistošo noteikumu 19.punktu, maksim lais atbalsts ir v sturisku
būvgaldniecības izstr d jumu restaur cijai - līdz 50% no būvizstr d juma t mes, bet ne vair k k
Ls 400 (četri simti latu) uz vienu būvgaldniecības izstr d juma komplektu, neietverot
būvgaldniecības uzst dīšanas un mont žas darbu izmaksas; fas žu kr sojuma atjaunošanai
(neietverot fas des kr sojuma darbu izmaksas) – līdz 50% no fas žu kr su materi la t mes, bet ne
vair k k Ls 800 (asto i simti latu) un jumta seguma nomai ai (neietverot jumta seguma izbūves
darbu izmaksas) – 40% no jumta seguma materi la izmaks m, bet ne vair k k Ls 1000 (tūkstotis
latu) uz vienu jumta segumu.
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un
kultūras jaut jumu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
26.novembra kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Pieš irt V. M. veikala rekonstrukcijai T lavijas iel 31, Ludz , Ludzas novads.
2. Saska ar iesniegto darbu t mi, maksim li pieš iram summa ir:
2.1. Būvgaldniecības izstr d jumu atjaunošanai – 50% no 585,80 Ls jeb 292,90 Ls;
2.2. Fas žu kr sojuma atjaunošanai – 50 % no 208,18 Ls jeb 104,09 Ls;
2.3. Jumta seguma nomai ai – 40 % no 467,18 Ls jeb 186,87 Ls.
3. Kop jais līdzfinans jums sast da 583,86 Ls.
4. Kontroli par l muma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
60. §
Par maksas pakalpojumiem Ludzas Novadp tniec bas muzej
L.Mežule, A.Gendele

55

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldīb m” 21. panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu, un,
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
26.novembra kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksas pakalpojumus Ludzas Novadp tniecības muzej :
1.1. Muzeja visu ekspoz ciju un izst žu apmekl jums:
1.1.1. pieaugušiem – 2.00 EUR,
1.1.2. skol niem, studentiem – 1.00 EUR,
1.1.3. pension riem – 1.50 EUR,
1.1.4. ģimenes biļete (ar b rniem) – 3.00 EUR,
1.2. ekspoz cijas apmekl jums:
1.2.1. pieaugušiem – 0.75 EUR,
1.2.2. skol niem, studentiem – 0.50 EUR,
1.3. izst des apmekl jums:
1.3.1. pieaugušiem – 0.50 EUR,
1.3.2. skol niem, studentiem – 0.25 EUR,
1.4. gida pakalpojumi muzej (grupa l dz 30 cilv kiem):
1.4.1. latviešu, krievu valod – 10.00 EUR,
1.4.2. angļu valod – 15.00 EUR,
1.5. p rskata ekskursija pa pils tu:
1.5.1. latviešu, krievu valod – 20.00 EUR,
1.5.2. angļu valod – 25.00 EUR,
1.6. muzejpedagogisko programmu apmekl jums (katram dal bniekam):
1.6.1. m cību iest žu audz k iem – 0.50 EUR,
1.6.2. pirmsskolas vecuma b rniem – 0.25 EUR,
1.7. par atļauju fotograf t izst žu un ekspoz ciju z l s (kopskats, neizmantojot
zibspuldzi) – 1.00 EUR.
1.8. Muzeja teritorijas izmantošana:
1.8.1. organiz tiem pas kumiem (1 stunda) – 15.00 EUR,
1.8.2. k zu programmas organiz šana un vadīšana (1.5 st.) – 50.00 EUR,
2. Noteikt, ka muzeju bez maksas apmekl :
2.1. grupu vadīt ji (līdz 3 cilv kiem),
2.2. b rni no b rnunamiem, intern tskol m, speci l m skol m (uzr dot dokumentu),
2.3. pirmsskolas vecuma b rni (līdz 6.g.v.),
2.4. repres t s personas (uzr dot dokumentu),
2.5. otrdien s – pension ri (uzr dot dokumentu),
2.6. invalīdi (uzr dot dokumentu),
2.7. muzeju darbinieki un ICOM biedriem,
2.8. Ludzas novada pašvaldības deleg cijas,
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2.9. Ludzas novada visp rizglītojošo skolu audz k i (organiz tajos pas kumos),
2.10. maznodrošin t s personas (uzr dot dokumentu).
3. Noteikt maksas par muzeja kr juma materi lu izmantošanu, saska

ar 1.pielikumu.

4. L mums st jas sp k ar 2014.gada 1.janv ri.
5. Ar šī l muma sp k st šanos, sp ku zaud 2009.gada 19.febru ra Ludzas pils tas domes
l mums „Par maksas pakalpojumiem Ludzas novadp tniecības muzej ”(protokols Nr.2, 21.§).

61.§
Par nolikuma „Ludzas novada amatierm kslas kolekt vu vad t ju
atl dz bas noteikšanas k rt ba” apstiprin šanu jaun redakcij
S.Stapule-Zagorska, J.Kušča, L.Greit ne, A.Gendele
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 41.panta pirm s daļas 2.punktu un emot v r
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas 2013.gada 26.novembra kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t nolikumu „Ludzas novada amatierm kslas kolektīvu vadīt ju atlīdzības
noteikšanas k rtība” jaun redakcij , saska ar pielikumu.

S di sl dz plkst. 15.30.
S des vadīt ja
Domes s des protokols parakstīts 2013.gada 28.novembrī.
S des protokol t ja
Domes s des protokols parakstīts 2013.gada 28.novembrī.

A.Gendele
I.Vonda

