LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2014.gada 5.novembr

Ludzā

Protokols Nr. 20

Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova
Sēdē nepiedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs – atrodas ārpus Latvijas; Igors Lapšovs –
aiz emts pamatdarbā; Aivars Meikšāns - seminārā
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: zemes ierīcības inženieris Vilhelms Kušners;
juriskonsulte Tatjana Binovska; datortīkla administrators Vladimirs Vasiļevskis; juriskonsulte
Jeļena Kigitoviča; sabiedrisko attiecību speciāliste Svetlana Rimša
Atkl ti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes
ārkārtas sēdes darba kārtība apstiprināta.
Darba k rt ba:
1. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītai ēkai.
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2. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
3. Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai.
4. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Tālavijas ielā 128A, Ludza,
Ludzas novads apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.
5. Par platību apstiprināšanu Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošām zemes
vienībām.
6. Par nekustamā īpašuma pār emšanu pašvaldības īpašumā.
7. Par Ludzas novada iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu.
8. Par apbalvojuma “Ludza Novada Goda pilsonis” piešķiršanu 2014.gadā.

1.§
Par adreses piešķiršanu zemes vien bai un ar to funkcion li saist tai kai
V.Kušners
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi”, atkl ti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, piekrītošai
zemes vienībai 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0079 un uz tās esošai dzīvojamai
mājai adresi „Orhidejas”, Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas nov..

2.§
Par pašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam pašumam
V.Kušners
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu, atkl ti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6858 006 0079, kura sastāvā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0079, īpašuma nosaukumu „Orhidejas”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
3.§
Par zemes vien bas atz šanu par piekr tošu Ludzas novada pašvald bai
V.Kušners
1.
Ar Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.33.13.§)
„Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai” 1.23.punktu tika atzīts,
ka zemes gabals (starpgabals) 489 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0112 Franča
Kempa ielā 9A, Ludza, Ludzas nov. ir piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai.
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Ar Ludzas novada domes 2014.gada 28.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.15.1.§) „Par
zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0112 Franča Kempa ielā 9A,
Ludza Ludzas nov. sadalīšanu divās zemes vienībās un adreses piešķiršanu” tika sadalīta zemes
vienība (starpgabals) 489 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0112 Franča Kempa
ielā 9A, Ludza, Ludzas nov. divās atsevišķās zemes vienībās un valsts zemes dienests izveidoja
divus jaunus nekustamos īpašumus.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos
paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā
zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punkts nosaka, zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura
1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi
sa ēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes
īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja: tā ir zemes starpgabals
atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības
dome (padome) ir pie ēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, iz emot šā likuma 8.pantā minēto uz
valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāmo zemi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as
kārtība” trešās nodaļas 16.1.punktu, atkl ti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība (zemes starpgabals) 163 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6801 006 0415 (īpašuma kadastra numurs 6801 006 0417) Franča Kempa ielā 9B, Ludza, Ludzas
nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai
2. Piešķirt zemes vienībai 163 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0415
zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve.
3. Saska ā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (pazi ošanas
dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
2.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0079
„Orhidejas”, Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas nov. atrodas dzīvojamā māja, kura ir Ludzas novada
pašvaldības bilancē, ir nepieciešams pie emt lēmumu par zemes vienības piekritību Ludzas
novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai
pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju
īstenošanai, pašvaldības dome var pie emt lēmumu par zemes piederību vai piekritību
pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij.
Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas
sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
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sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pie emts un stājas spēkā likums par rezerves
zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi” 13.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 1.punktu, atkl ti
balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 23.oktobra izzi as
Nr.13.1.1.13/753, atzīt, ka zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0079
(īpašuma kadastra numurs 6858 006 0079) „Orhidejas”, Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas nov. ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju atstāt Ludzas novada Isnaudas
pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā zemes vienību kā atsevišķu
nekustāmo īpašumu.
3. Saska ā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (pazi ošanas
dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
3.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības 0,6179 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 006
0270 „Pumpuri”, Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas nov. atrodas dzīvojamā māja, kura ir pa pajām
privatizēta, ir nepieciešams pie emt lēmumu par zemes vienības piekritību Ludzas novada
pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi
privatizēti saska ā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par
lauksaimniecības uz ēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 4.punktu, atkl ti balsojot:
PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,6179 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0270
(īpašuma kadastra numurs 6858 006 0270) „Pumpuri”, Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas nov. ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju atstāt Ludzas novada Isnaudas
pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā zemes vienību kā atsevišķu
nekustāmo īpašumu.
3. Saska ā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (pazi ošanas
dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
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4.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības 0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0686
„Brekši”, ukši, ukšu pag., Ludzas nov. atrodas dzīvojamā māja, kura ir pa pajām privatizēta,
ir nepieciešams pie emt lēmumu par zemes vienības piekritību Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi
privatizēti saska ā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par
lauksaimniecības uz ēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 4.punktu, atkl ti balsojot:
PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0686
(īpašuma kadastra numurs 6880 001 0686) „Brekši”, ukši, ukšu pag., Ludzas nov. ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju atstāt Ludzas novada Isnaudas
pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā zemes vienību kā atsevišķu
nekustāmo īpašumu.
3. Saska ā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (pazi ošanas
dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
4.§
Par zemes ier c bas projekta nekustamam pašumam T lavijas iel 128A, Ludza, Ludzas
novads apstiprin šanu un adreses piešķiršanu
V.Kušners
Izskatot SIA „KVINTESENCE” iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamam
īpašumam Tālavijas ielā 128A, Ludza, Ludzas nov., kurā paredzēts sadalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6801 002 0023, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projekts izstrādāts, pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības būvvaldes
2014.gada 30.septembra lēmumu Nr.74 (sēdes protokols Nr.28, 11.punkts) “Zemes ierīcības
projekta izstrādes nepieciešamību un projekta izstrādes nosacījumiem”.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi atdalīt no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6801 002 0023 zemes vienību 3096 kv.m platībā, nosakot jaunveidojamo zemes
vienību robežas un platības, apgrūtinājumu konkretizēšanai, kā arī piekļūšanas iespēju
nodrošināšanai katrai zemes vienībai.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saska ota ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju
turētājiem.
Zemes ierīcības projekts elektroniski parakstīts Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā
nodaļā, izmantojot drošu elektronisko parakstu ar nosaukumu 401553-1.edoc.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Latvijas Republikas pastāvošiem noteikumiem un Ludzas novada pašvaldības 2013.gada
31.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam
Teritorijas izmantošana un Grafisko daļa”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
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noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu un 31.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as kārtība” 16.1. un
23.2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.7, 2.10, 11., 28. un 31.3. punktiem un Ludzas novada pašvaldības 2013.gada
31.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam
Teritorijas izmantošana un Grafisko daļa”, atkl ti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Tālavijas ielā 128A,
Ludza, Ludzas nov. (kadastra apzīmējumu 6801 002 0023 ), saska ā ar SIA „KVINTESENCE”,
reģistrācijas Nr.42403023757, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 002 0023 atdalītai apbūvei paredzētai
zemes vienībai 3096 kv.m platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2):
2.1. piešķirt jaunizveidotajam nekustamam īpašumam īpašuma nosaukumu Tālavijas iela
128J, Ludza, Ludzas nov.,
2.2. piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai 3096 kv.m platībā adresi Tālavijas iela
128J, Ludza, Ludzas nov.,
2.3. noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
3. Paliekošā nekustamā īpašuma Tālavijas ielā 128A, Ludza, Ludzas nov. apbūvētai zemes
vienībai 4888 kv.m platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.1):
3.1. saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu Tālavijas iela 128A, Ludza, Ludzas nov.,
3.2. saglabāt zemes vienībai 4888 kv.m platībā un ar to funkcionāli saistītām ēkām adresi
Tālavijas iela 128A, Ludza, Ludzas nov.,
3.3. noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
4. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītajiem. Konkrētas nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un platības precizē veicot zemes vienību instrumentālo uzmērīšanu dabā.
5. Jaunizveidojamo zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvos aktos noteiktā
apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas pazi ots adresātam. Administratīvo
aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša laikā no
pazi ošanas dienas.
5.§
Par plat bu apstiprin šanu Ludzas novada pašvald bai vald jum esoš m zemes vien b m
V.Kušners
Ludzas novada pašvaldība 2014.gada 27.oktobrī sa ēma Valsts zemes dienesta Latgales
reģionālas nodaļas Rēzeknes biroja elektronisko vēstuli „Pašvaldības lietojumā/valdījumā esošo
zemes vienību skaits, kur platība kartē un tekstā pārsniedz pieļaujamo nesaisti”, kurā lūgts
izvērtēt no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas iekļauto informāciju par
Ludzas novada pašvaldībai lietojumā/valdījumā esošo zemes vienību, kur platība kartē un tekstā
pārsniedz pieļaujamo nesaisti un pie emt attiecīgu lēmumu par zemes platību apstiprināšanu, un
iesniegt to VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes birojā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” sestās nodaļas
132.punktu, atkl ti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Edgars Mekšs, Eleonora
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Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6846 007 0470 „Skolas iela”,
Briģu pag., Ludzas nov. platību – 0, 0701 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
2. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6850 004 0408 „Pagasta
Ceļi”, Cirmas pag., Ludzas nov. platību – 0, 0707 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
3. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6858 002 0842 Isnaudas pag.,
Ludzas nov. platību – 0, 0717 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
4. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6858 003 0107 „Pagasta
Ceļi”, Isnaudas pag., Ludzas nov. platību – 0, 9004 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
5. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6858 006 0270 „Pumpuri”,
Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas nov. platību – 0, 6179 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
6. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6860 001 0122 „Ziemeļi”,
Papsuiki, Istras pag., Ludzas nov. platību – 4, 6425 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
7. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6860 001 0546 Istras pag.,
Ludzas nov. platību – 0, 0147 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
8. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6878 005 0287 „Sīci i”,
Nirzas pag., Ludzas nov. platību – 0, 0720 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
9. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6880 001 0242 „Mirāža”,
ukšu pag., Ludzas nov. platību – 0, 3390 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
10. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6880 001 0596 „Pagasta
Ceļi”, ukšu pag., Ludzas nov. platību – 0, 5226 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
11. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6880 003 0343 „Pagasta
Ceļi”, ukšu pag., Ludzas nov. platību – 0, 8703 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
12. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6886 001 0336 „Sunīši”,
Pildas pag., Ludzas nov. platību – 0, 1572 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
13. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6886 003 0435
„Elektrolīnijas”, Pildas pag., Ludzas nov. platību – 0, 0684 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
14. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6886 005 0276
„Elektrolīnijas”, Pildas pag., Ludzas nov. platību – 0, 0694 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
15. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6888 001 0206 Pure u pag.,
Ludzas nov. platību – 0, 6174 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
16. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6888 002 0110 Pure u pag.,
Ludzas nov. platību – 1, 2189 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
17. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6888 004 0284 „Mednieku
iela”, Pure u pag., Ludzas nov. platību – 0, 1574 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
18. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6892 003 0033 „Lukašenki”,
Bļiž eva, Rundēnu pag., Ludzas nov. platību – 0, 8563 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.
19. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6892 005 0127 „Labmeži”,
Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov. platību – 0, 0725 ha, saska ā ar grafisko pielikumu.

6.§
Par nekustam

pašuma p r emšanu pašvald bas pašum
T.Binovska, A.Gendele

Izskatot zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas 2014.gada 23.oktobra vēstuli
(Ludzas novada pašvaldībā iereģistrēta 27.10.2014. ar Nr.3.1.1.8.1/943), kurā zvērināta tiesu
izpildītāja piedāvā Ludzas novada pašvaldībai kā kreditoram pār emt nekustamo īpašumu –
dzīvokli Latgales ielā 51-29, Ludzā, Ludzas novadā.
Civilprocesa likuma 615.panta 1.daļā ir noteikts, ja izsole atzīta par nenotikušu sakarā ar
to, ka izsolē nav ieradies neviens solītājs, tiesu izpildītājs nekavējoties pazi o par to visiem
kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot vi us paturēt nekustamo īpašumu sev par
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nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu
nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas pazi ot tiesu izpildītājam par
nekustamā īpašuma paturēšanu sev.
Saska ā ar Civilprocesa 615.panta ceturto daļu, persona, kas patur sev nekustamo
īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā valsts nodevu par
nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī par tā otrās izsoles sākumcenu,
atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam. Pēc nenotikušās izsoles dzīvokļa otras izsoles
sākumcena ir noteikta EUR 1950,00, valsts nodeva par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz
ieguvēja vārda sastāda EUR 71,14.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Civilprocesa likuma 615.panta pirmo daļu, Civilprocesa likuma
615.panta ceturto daļu, emot vērā 23.10.2014. Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas
zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas pazi ojumu par veicamo apmaksu, atkl ti
balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Pār emt Ludzas novada pašvaldības īpašumā - nekustamo īpašumu dzīvokli Latgales
ielā 51-29, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra apzīmējumu 6801 900 1164.
2. Segt namīpašuma pār emšanas izdevumus EUR 2021,14 apmērā, ko sastāda no
namīpašuma otrās izsoles sākumcenas (EUR 1950,00) un valsts nodevas par nekustamā īpašuma
nostiprināšanu uz ieguvēja vārda (EUR 71,14) un ieskaitīt tos tiesu izpildītāja depozīta kontā
Nr. LV98TREL9199020001000.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
7.§
Par Ludzas novada iepirkumu komisijas sast va apstiprin šanu
A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu un Ludzas novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma (apstiprināts ar Ludzas
novada domes 17.09.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 23.§), grozījumi ar Ludzas novada
domes 28.11.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.25, 40.§)) 1.4. un 2.1.punktu, atkl ti balsojot:
PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada iepirkumu komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:

Ilona Igovena – attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Aivars Meikš ns – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas locekļi:
Anastasija ukša – finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece budžeta jautājumos
Viola Andruščenko – projektu vadītāja
Val rijs Laganovskis – Ludzas novada būvvaldes būvinženieris
Komisijas locekļi - sekretāri:
Jeļena Kigitoviča – juriskonsulte
Inese Žuka – iepirkumu speciāliste
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2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē:
2.1. Ludzas novada domes 2013.gada 28.novembra lēmums „Par Ludzas novada
iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.25, 41.§);
2.2. Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija lēmums „Par izmai ām Ludzas novada
iepirkumu komisijas sastāvā” (protokols Nr.12, 40.§).
8.§
Par apbalvojuma “Ludzas Novada Goda pilsonis” piešķiršanu 2014.gad
A.Gendele
Ludzas novada domes apbalvojuma „Ludzas Novada Goda pilsonis” piešķiršanas
komisija (izveidota ar Ludzas novada domes 26.01.2012. sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 49.§))
2014.gada 5.novembrī ir izskatījusi iesniegtos pieteikumus Ludzas novada domes apbalvojumam
„Ludzas Novada Goda pilsonis” (Ludzas Mūzikas pamatskolas kolektīva izvirzītā persona –
Lolita Greitāne, SIA „Ludzas medicīnas centrs” izvirzītā persona – Dagne Odi a) un pie ēmusi
lēmumu izvirzīt Dagni Odi u apbalvojuma „Ludzas Novada Goda pilsonis” piešķiršanai.
Saska ā ar Ludzas novada domes nolikumu „Par apbalvojuma „Ludzas Novada Goda
pilsonis” piešķiršanu” (apstiprināts ar Ludzas novada domes 26.01.2012. sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 49.§), grozījumi ar Ludzas novada domes 28.03.2013. lēmumu (protokols Nr.5,
66.§) un Ludzas novada domes 26.09.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 50.§)) un Ludzas
novada domes Apbalvojuma piešķiršanas komisijas 2014.gada 5.novembra sēdes lēmumu,
atkl ti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Edgars Mekšs); Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas novada domes apbalvojumu “Ludzas Novada Goda pilsonis” SIA
„Ludzas medicīnas centra” ārstei internistei Dagnei Odi ai par ilggadējo profesionālo darbību
un nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpē, augstu morālu un ētisku attieksmi pret pacientiem.
2. Izmaksāt Dagnei Odi ai, personas kods XXX, naudas balvu EUR 300,00 (trīs simti
euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas.
3. Apbalvojumu “Ludzas Novada Goda pilsonis” pasniegt šī gada 18.novembrī svinīgajā
svētku pasākumā.
4. Atbildīgas darbinieks par lēmuma izpildi ir Ludzas novada domes priekšsēdētājas
vietnieks Edgars Mekšs.

Sēdi slēdz plkst. 15.45.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2014.gada 5.novembrī.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2014.gada 5.novembrī.

I.Vonda

