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
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2014.gada 6.august

Ludz

Protokols Nr. 13

Sēde sasaukta plkst. 16.00
Sēdi atkl j plkst. 16.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdēt ja Al na Gendele
Protokolē – administrat v s nodaļas pašvald bas sekret re In ra Vonda
Sēdē piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Andrejs Andrejevs, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins (sēdē
piedal s no plkst. 16.04), Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova (sēdē piedal s no
plkst. 16.03)
Sēdē nepiedal s: Juris Atstupens – atvaļin jum , J nis Ivul ns – atrodas rpus Latvijas; Lolita
Greit ne – ģimenes apst kļi
Sēdē kl tesošas personas:
- pašvald bas administr cijas darbinieki:
Anatolijs Trizna, zemes lietu speci lists; Vilhelms Kušners, zemes ier c bas inženieris; Anastasija
ukša, finanšu un gr matved bas nodaļas vad t jas vietniece budžeta jaut jumos; Vadims
Maškancevs, datorsistēmu un datort klu administrators; Krist ne Nikolajeva, juridisk s nodaļas
vad t ja; Svetlana Rimša, sabiedrisko attiec bu speci liste; Sergejs Jakovļevs, novada pašvald bas
izpilddirektors
Sēdes vad t ja A.Gendele pied v
rk rtas sēdes darba k rt b 13 jaut jumi.

balsot par domes

rk rtas sēdes darba k rt bu.

Atkl ti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes rk rtas sēdes darba k rt ba
apstiprin ta.
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Darba k rt ba:
1. Par zemes vien bas atdal šanu un pašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
pašumam.
2. Par zemes gabala ar kadastra apz mējumu 6850 004 0156 sadal šanu atsevišķ s zemes
vien b s, pašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam pašumam.
3. Par zemes lietošanas izbeigšanu.
4. Par zemes lietošanas izbeigšanu un ieskait šanu rezerves zemes fond .
5. Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes vien bu atz šanu par piekr tošiem
Ludzas novada pašvald bai.
6. Par nekustam pašuma lietošanas mērķa mai u.
7. Par zemes vien bu atdal šanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu.
8. Par kustam s mantas – traktora piekabes PRT-10, valsts reģistr cijas Nr.P1542LV
otr s izsoles rezult tu apstiprin šanu.
9. Par kustam s mantas – traktora piekabes MMZ-771, valsts reģistr cijas Nr.P2342LT
otr s izsoles rezult tu apstiprin šanu.
10. Par kustam s mantas – traktora T-170, valsts reģistr cijas Nr.T6437LL otr s izsoles
rezult tu apstiprin šanu.
11. Par nekustam pašuma p r emšanu pašvald bas pašum .
12. Par saistošo noteikumu Nr.19 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2014.gada
23.janv ra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada pašvald bas budžetu 2014.gadam””
apstiprin šanu.
13. Par pilnvarojumu parakst t sadarb bas l gumu.
1.§
Par zemes vien bas atdal šanu un pašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam pašumam
V.Kušners
Izskatot I. B., dz vo (adrese) un V. B., dz vo (adrese), 21.07.2014. iesniegumu, reģ.
21.07.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/2130, par zemes vien bas plat b 3,2 ha ar kadastra apz mējumu
6858 002 0194 un zemes vien bas plat b 0,081 ha ar kadastra apz mējumu 6858 002 0195
atdal šanu no nekust m pašuma ar kadastra numuru 6858 001 0053 „Ar ji”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov., k ar piešķirt jaunu pašuma nosaukumu nekustamam pašumam, kura sast v
atdal t zemes vien ba ar kadastra apz mējumu 6858 002 0194, „Vien ba”, Isnaudas pag., Ludzas
nov. un piešķirt jaunu pašuma nosaukumu nekustamam pašumam, kura sast v atdal t zemes
vien ba ar kadastra apz mējumu 6858 002 0195, „Jaunar ji”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam pašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu, atkl ti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Olita Bakl ne, Al na
Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka I. B., personas kods XXX un V. B., personas kods XXX, atdala zemes
vien bu 3,2 ha ar kadastra apz mējumu 6858 002 0194 un zemes vien bas plat b 0,081 ha ar
kadastra apz mējumu 6858 002 0195 atdal šanu no nekust m pašuma ar kadastra numuru 6858
001 0053 „Arāji”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Atdal tam nekustamam pašumam, kura sast v atdal t zemes vien ba plat b 3,2 ha
ar kadastra apz mējumu 6858 002 0194, piešķirt pašuma nosaukumu „Vienība”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
3. Atdal tam nekustamam pašumam, kura sast v atdal t zemes vien ba plat b 0,081
ha ar kadastra apz mējumu 6858 002 0195, piešķirt pašuma nosaukumu „Jaunarāji”, Isnaudas
pag., Ludzas nov..
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Plkst. 16.03 ierodas domes deput te Reg na Vorobjova.
Plkst. 16.04 ierodas domes deput ts Voldem ra Diba ins.
2.§
Par zemes gabala ar kadastra apz m jumu 6850 004 0156 sadal šanu atsevišķ s zemes
vien b s, pašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam pašumam
V.Kušners
Izskatot J. Ž., dz vo (adrese), 17.07.2014. iesniegumu, reģ.17.07.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/2105, par zemes gabala 0,217 ha plat b noteikšanu bijuš d rzkop bas kooperat v
„Rosme” „Vizuļi”, Evertova, Cirmas pag., Ludzas nov., d rza m ji as uzturēšanai, Ludzas
novada dome konstatē, ka:
Sakar ar to, ka uz zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6850 004 0156 „Madara”,
Cirmas pag., Ludzas nov., kuras plat ba sast da 2,5146 ha, atrodas J. Ž. piederoša d rza m ji a ar
piesaist to pēc projekta zemes gabalu 0,217 ha plat b , ir nepieciešams atdal t zemes vien bu ar
adresi „Vizuļi”, Evertova, Cirmas pag., Ludzas nov..
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.pants otr
daļa nosaka, ka zemes piepras jumi iesniedzami l dz 2006.gada 1.jūnijam pagasta, pilsētas ar
lauku teritoriju, novada (turpm k - pagasta) pašvald bai, kas pie em lēmumu par zemes
piešķiršanu past v g lietošan .
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 4.1 panta pirm s daļas 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras pieder ba
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekr t valstij un ierakst ma
zemesgr mat s uz valsts v rda, ja uz š s zemes ir juridisk m person m piederošas ēkas (būves)
vai t d m fiziskaj m person m piederošas ēkas (būves), kur m nav ties bu iegūt zemi pašum
saska ar zemes reformas likumiem.
Ar Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.6.1.§)
37.punktu tika izbeigtas lietošanas ties bas d rzkop bas kooperat vam „Madara” uz zemes
vien bu 2,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 004 0156 un atz ta par piekr tošu Ludzas
novada pašvald bai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.pants
otr daļu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 4.1 panta pirm s daļas 4.punktu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekust m pašuma lietošanas mērķu
klasifik cija un nekust m pašuma mērķu noteikšanas un mai as k rt ba” 16.1.punktu un
23.2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam pašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi”, atkl ti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atdal t no zemes vien bas 2,5146 ha plat b ar kadastra apz mējumu.6850 004 0156
zemes vien bu ar plat bu 0,217 ha (vair k vai maz k, cik būs zemi dab uzmērot) J. Ž., personas
kods XXX, piederoš s d rza m ji as uzturēšanai.
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2. Atdal t zemes vien ba ar plat bu 0,217 ha ir piekr toša Latvijas valstij un ieskait ma
rezerves zemes fond , jo vēl nav pie emts Latvijas Republikas Ministru kabineta r kojums
(grafiskais pielikums Nr.1).
3. Piešķirt nekustamam pašumam, kura sast v atdal t zemes vien ba 0,217 ha plat b ,
pašuma nosaukumu „Vizuļi”, Cirmas pag., Ludzas nov..
4. Piešķirt atdal tai zemes vien bai 0,217 ha plat b un ar to funkcion li saist t m ēk m
adresi „Vizuļi”, Evertova, Cirmas pag., Ludzas nov..
5. Piešķirt atdal tai zemes vien bai 0,217 ha plat b zemes lietošanas mērķi: ar kodu 0601
– individu lo dz vojamo m ju apbūve.
6. Main t zemes vien bai 2,2976 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 004 0156 zemes
lietošanas mērķi: no koda 0601 (individu lo dz vojamo m ju apbūve) uz kodu 0501 (dabas
pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas noz mes objektu teritorijas, ja taj s atļaut
saimniecisk darb ba nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor d t lietošanas mērķa).
7. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju izdar t izmai as Ludzas novada
Cirmas pagasta kadastra kartē un Nekust m pašuma valsts kadastra inform ciju sistēm , valsts
adrešu reģistr , ievadot jaunizveidoto zemes vien bu ar jaunu kadastra apz mējumu k atsevišķu
pašumu.
3. §
Par zemes lietošanas izbeigšanu
V.Kušners
Ludzas novada pašvald ba 2014.gada 14.jūlij sa ēmusi Valsts zemes dienesta Latgales
reģion l s nodaļas Rēzeknes biroja 2014.gada 14.jūlija vēstuli Nr.9-02/337607-9/1 „Par
inform cijas sniegšanu”, kur lūgts izvērtēt I. S. esošaj m zemes vien b m ar kadastra
apz mējumiem 6880 003 0442 un 6880 003 0617, pie emot attiec gus lēmumu par zemes
lietošanas ties bu izbeigšanu un iesniedzot tos VZD Latgales reģion laj nodaļ .
Atbilstoši Nekustam pašuma valsts kadastra likuma 93.pantam, ja Valsts zemes dienests
konstatējis kadastra datu neatbilst bu dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai
aktualizēti, tos normat vajos aktos noteiktaj termi
izlabo kļūdainos kadastra datus tos
aktualizējot. Pamatojoties uz iepriekš minēto, nekustamaj pašum ar kadastra numuru 6880 003
0617 „Saul tes”, ukšu pag., Ludzas nov. 2014.gada 14.jūlij ir veikusi reģistrēto datu labošanu
atbilstoši arh va materi liem – zemes vien bu ar kadastra apz mējumiem 6880 003 0442 un 6880
003 0617 statuss nomain ts no „zeme, par kuru pie emti zemes komisiju atzinumi par pašuma
ties bu atjaunošanu” uz „zemes lietojums”, jo nav atzinuma par pašuma ties bu atjaunošanu.
Ludzas novada pašvald ba, konstatēja un secin ja, ka zemes vien ba 4,5 ha plat b ar
kadastra apz mējumu 6880 003 0442 Nekustam pašuma valsts kadastra inform cijas sistēm
reģistrēta ar statusu – zemes lietojums, zemes lietot js – I. S..
Ar 2005.gada 1.septembri st j s spēk Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums (turpm k – Privatiz cijas pabeigšanas
likums), kur noteikts, ka zemes past v gajiem lietot jiem, kuriem zeme piešķirama pašum par
samaksu, j veic ar zemes izpirkšanu saist t s darb bas un t ir j izpērk noteiktajos termi os.
Neizpildot kaut vienu no Privatiz cijas pabeigšanas likum minētajiem nosac jumiem noteiktajos
termi os, zemes past v gais lietot js zaudē zemes past v g s lietošanas ties bas un iegūst zemes
nomas pirmties bas uz lietošan bijušo zemi.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešaj daļ
noteiktajam lēmumu pie emšana par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu ietilpst pašvald bu
kompetencē. Saska
ar minēt likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirkt s lauku apvidus zemes nomas l guma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķin šanas k rt bu” 3.punktu datus par zemes nomas
pirmties gaj m person m pašvald b m nodod VZD.
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Ludzas novada pašvald b 2014.gada 14.jūlij sa emta Latgales reģion l s nodaļas
Rēzeknes biroja 2014.gada 14.jūlija vēstule Nr.9-02/337607-9/1 „Par inform cijas sniegšanu”,
kur sniegta inform cija par VZD r c b esošajiem dokumentiem attiec b uz zemes vien bu
4,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6880 003 0442, lūgts izvērtēt inform ciju par I. S.
lietošan esošo zemi un pie emt lēmumu par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu pamatojoties uz
Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 2.punktu.
Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 2.punkts nosaka, ka juridiskaj m
un fiziskaj m person m, kur m zeme piešķirta past v g lietošan , zemes past v g s lietošanas
ties bas izbeidzas ar 2008.gada 1.septembri, ja l dz 2008.gada 1.septembrim nav iesniedzis Valsts
zemes dienesta teritori laj struktūrvien b reģistr cijai Valsts nekustam pašuma kadastra
inform cijas sistēm zemes robežu pl nu vai apliecin jumu par priekšapmaksas veikšanu
privatiz cijas sertifik tos pirms zemes izpirkuma (pirkuma) l guma slēgšanas (32.pants).
Atbilstoši Privatiz cijas un pabeigšana likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai izbeidzas
zemes past v g s lietošanas ties bas šaj likum minētajos gad jumos, iegūst zemes nomas
pirmties bas uz t s lietošan bijušo zemi. Saska ar Privatiz cijas pabeigšanas likuma p rejas
noteikumu 17.punktu personai, kurai zemes past v g s lietošanas ties bas izbeidz s ar 2008.gada
1.septembri, zemes nomas pirmties ba izbeidzas 2009.gada 31.augustam.
Saska
ar VZD interneta m jas lap atbilstoši Privatiz cijas pabeigšanas likuma
23.panta ceturtajai daļai ievietoto inform ciju, Ludzas novada pašvald ba konstatēja, ka I. S. l dz
2008.gada 1.septembrim nav iesniedzis Valsts zemes dienesta teritori laj struktūrvien b
reģistr cijai Valsts nekustam pašuma kadastra inform cijas sistēm zemes robežu pl nu vai
apliecin jumu par priekšapmaksas veikšanu privatiz cijas sertifik tos pirms zemes izpirkuma
(pirkuma) l guma slēgšanas (32.pants) par zemes vien bu 4,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu
6880 003 0442.
Sakar ar to, ka I. S. l dz 2008.gada 31.augustam nebija iesniedzis Valsts zemes dienesta
teritori laj struktūrvien b reģistr cijai Valsts nekustam pašuma kadastra inform cijas sistēm
zemes robežu pl nu par zemes vien bu 4,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6880 003 0442,
„Saul tes”, ukšu pagasts, Ludzas novads, tad saska ar Privatiz cijas pabeigšanas likuma
25.panta pirm s daļas 2.punktu I. S. zemes lietošanas ties bas izbeidz s 2008.gada 1.septembr ,
savuk rt zemes nomas pirmties bas I. S. bija j izmanto l dz 2009.gada 31.augustam.
Par neapbūvētu zemi, uz kuru Privatiz cijas pabeigšanas likuma noteiktaj termi netiek
izmantotas nomas pirmties bas, pašvald bai saska
ar Privatiz cijas pabeigšanas likuma
25.panta otro prim daļu j pie em lēmums par attiec g s zemes izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai vai, gad jumos, kad lēmumu pašvald ba pie em pēc 2009.gada 30.decembra - par
ieskait šanu rezerves zemes fond . Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma
4.panta ceturt s daļas 8.punktam pašvald bas mantas atsavin šanu var ierosin t persona, kurai
Privatiz cijas pabeigšanas likum noteiktaj k rt b ir izbeigtas zemes lietošanas ties bas un ar
kuru pašvald ba ir noslēgusi zemes nomas l gumu, ja š persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi t s
lietošan un par ko ir noslēgts zemes nomas l gums.
Saska ar iepriekš minēto, bijušais zemes lietot js, kurš nav izmantojis zemes nomas
pirmties bas uz neapbūvētu zemi, zaudē jebk das ties bas iegūt pašum vi a lietošan bijušo
zemi.
emot vēr iepriekš minēto, bijušie zemes lietot ji izmantot zemes nomas pirmties bas var
tikai taj gad jum , ja pašvald ba ir pie ēmusi lēmumu par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu
bijušajam lietot jam l dz zemes nomas pirmties bu izbeigšan s termi am.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 1.pant
noteiktajam, zemes reformas mērķis ir pak peniskas privatiz cijas gait p rk rtot zemes
lietošanas un pašuma tiesisk s attiec bas laukos. Taj paš laik ar citu zemes reformu
reglamentējošo normat vo aktu, tai skait Privatiz cijas pabeigšanas likuma, normas vērstas uz
to, lai pa trin tu zemes reformas pabeigšanu un piešķirto privatiz cijas sertifik tu izmantošanu,
nevis personu lietošan bijuš s zemes at emšanu. Savuk rt zemes reformu reglamentējošie
normat vie akti, nenosaka r c bu gad jumos, kad pašvald ba lēmumu par zemes lietošanas ties bu
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izbeigšanu pie em vai tas st jas spēk pēc zemes nomas pirmties bu izmantošanas termi a
beig m.
Vietēj pašvald ba atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku
apvidos” 17.pantam pie em lēmumu par lietošanas ties bu piešķiršanu attiec b uz konkrētu
personu. Ar Privatiz cijas pabeigšanas likum ir paši atrun ts, ka vietēj pašvald ba pie em
lēmumu par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu. L dz ar to vietēj s pašvald bas bezdarb ba vai
kavēta darb ba, nepie emot lēmumu attiec b uz personu par to, ka lietošanas ties bas ir
izbeiguš s, nevar rad t personai nelabvēl gas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmties bas un iespēju iegūt zemi pašum Publisk s personas mantas atsavin šanas likuma
noteiktaj k rt b .
L dz ar iepriekš minēto, gad jumos, kad lēmums par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu
tiek pie emts vai tas st jas spēk pēc zemes nomas pirmties bu izmantošanas termi a beig m,
Ludzas novada domei būtu ties bas lēmum par zemes lietošanas ties bu izbeigšanos noteikt
sapr t gu zemes nomas pirmties bu izmantošanas termi u. Saska
ar likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta ceturtaj daļ noteikto VZD, izmantojot Nekustam
pašuma valsts kadastra inform cijas sistēmas datus, j sagatavo p rskats par zemi un l dz
2014.gada 30.novembrim tas j saska o to ar attiec go pašvald bu.
Lēmumu par zemes t l ku piekrit bu Ludzas novada dome var pie emt tikai pēc tam, kad
I. S. būs izmantojis vi am dot s nomas pirmties bas uz zemes vien bu 4,5 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6880 003 0442, zemes nomas pirmties bu termi š I. S. būtu nosak ms ne ilg k k
tr s mēnešu laik no lēmuma pie emšanas dienas.
Atbilstoši Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta piektaj un sestaj daļ noteiktajam,
zemes lietot jam, kuram izbeigtas zemes lietošanas ties bas, zemes nomas maksa j maks par
visu lietošan piešķirto zemi no dienas, kad tas ieguvis zemes nomas pirmties bas, l dz nomas
pirmties bu beigu termi am. Taču emot vēr to, ka I. S. Privatiz cijas pabeigšanas likum
noteiktais zemes nomas pirmties bu izmantošanas termi š ir beidzies 2009.gada 31.august ,
Ludzas novada dome, lemjot par citu zemes nomas pirmties bu izmantošanas termi u varētu lemt
par zemes nomas maksas noteikšanu noslēdzot zemes nomas l gumu ar I. S..
emot vēr iepriekš konstatēto un secin to, un pamatojoties uz likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, Valsts un pašvald bu pašuma
privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 1.pantu un likuma „Par
zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 17.pantu, atkl ti balsojot: PAR – 12
(Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt I. S., personas kods XXX, lietošanas ties bas uz zemes vien bu 4,5 ha plat b ar
kadastra apz mējumu 6880 003 0442 „Saulītes”, ukšu pag., Ludzas nov., ar 2008.gada
1.septembri.
2. Noteikt, ka I. S. ir ties bas izmantot nomas pirmties bas uz zemes vien bu 4,5 ha plat b
ar kadastra apz mējumu 6880 003 0442 „Saulītes”, ukšu pag., Ludzas nov., trīs mēnešu laikā
pēc lēmuma pie emšanas datuma.
3. Noteikt, ka I. S. zemes nomas maksas par zemes vien bu 4,5 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6880 003 0442 „Saulītes”, ukšu pag., Ludzas nov., j maks no zemes nomas
l guma noslēgšanas dienas.
4. Saska ar Administrat v procesa likuma 70.pantu lēmums st jas spēk ar br di, kad
tas pazi ots adres tam, bet sūtot pa pastu – sept taj dien pēc t nodošanas past .
5. Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 79.pantu, ir ties bas p rsūdzēt
Administrat vaj rajona ties , Rēzeknes tiesu nam , viena mēneša laik no t spēk st šan s
dienas.
4. §
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Par zemes lietošanas izbeigšanu un ieskait šanu rezerves zemes fond
V.Kušners
Ludzas novada dome 2014.gada 14.jūlij sa ēmusi Valsts zemes dienesta Latgales
reģion l s nodaļas Rēzeknes biroja 2014.gada 14.jūlija vēstuli Nr.9-02/337607-9/1 „Par
inform cijas sniegšanu”, kur lūgts izvērtēt I. S. esošaj m zemes vien b m ar kadastra
apz mējumiem 6880 003 0442 un 6880 003 0617, pie emot attiec gus lēmumu par zemes
lietošanas ties bu izbeigšanu un iesniedzot tos VZD Latgales reģion laj nodaļ .
Atbilstoši Nekustam pašuma valsts kadastra likuma 93.pantam, ja Valsts zemes dienests
konstatējis kadastra datu neatbilst bu dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai
aktualizēti, tos normat vajos aktos noteiktaj termi
izlabo kļūdainos kadastra datus tos
aktualizējot. Pamatojoties uz iepriekš minēto, nekustamaj pašum ar kadastra numuru 6880 003
0617 „Saul tes”, ukšu pag., Ludzas nov. 2014.gada 14.jūlij ir veikusi reģistrēto datu labošanu
atbilstoši arh va materi liem – zemes vien bu ar kadastra apz mējumiem 6880 003 0442 un 6880
003 0617 statuss nomain ts no „zeme, par kuru pie emti zemes komisiju atzinumi par pašuma
ties bu atjaunošanu” uz „zemes lietojums”, jo nav atzinuma par pašuma ties bu atjaunošanu.
Ludzas novada pašvald ba, konstatēja un secin ja, ka zemes vien ba 2,0 ha plat b ar
kadastra apz mējumu 6880 003 0617 Nekustam pašuma valsts kadastra inform cijas sistēm
reģistrēta ar statusu – zemes lietojums, zemes lietot js – I. S..
Ar 2005.gada 1.septembri st j s spēk Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums (turpm k – Privatiz cijas pabeigšanas
likums), kur noteikts, ka zemes past v gajiem lietot jiem, kuriem zeme piešķirama pašum par
samaksu, j veic ar zemes izpirkšanu saist t s darb bas un t ir j izpērk noteiktajos termi os.
Neizpildot kaut vienu no Privatiz cijas pabeigšanas likum minētajiem nosac jumiem noteiktajos
termi os, zemes past v gais lietot js zaudē zemes past v g s lietošanas ties bas un iegūst zemes
nomas pirmties bas uz lietošan bijušo zemi.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešaj daļ
noteiktajam lēmumu pie emšana par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu ietilpst pašvald bu
kompetencē. Saska
ar minēt likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirkt s lauku apvidus zemes nomas l guma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķin šanas k rt bu” 3.punktu datus par zemes nomas
pirmties gaj m person m pašvald b m nodod VZD.
Ludzas novada pašvald b 2014.gada 14.jūlij sa emta Latgales reģion l s nodaļas
Rēzeknes biroja 2014.gada 14.jūlija vēstule Nr.9-02/337607-9/1 „Par inform cijas sniegšanu”,
kur sniegta inform cija par VZD r c b esošajiem dokumentiem attiec b uz zemes vien bu
2,0 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6880 003 0617, lūgts izvērtēt inform ciju par I. S.
lietošan esošo zemi un pie emt lēmumu par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu Privatiz cijas
pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 2.punkts nosaka, ka juridiskaj m un fiziskaj m
person m, kur m zeme piešķirta past v g lietošan , zemes past v g s lietošanas ties bas
izbeidzas ar 2008.gada 1.septembri, ja l dz 2008.gada 1.septembrim nav iesniedzis Valsts zemes
dienesta teritori laj struktūrvien b reģistr cijai Valsts nekustam pašuma kadastra inform cijas
sistēm zemes robežu pl nu vai apliecin jumu par priekšapmaksas veikšanu privatiz cijas
sertifik tos pirms zemes izpirkuma (pirkuma) l guma slēgšanas (32.pants). Atbilstoši
Privatiz cijas un pabeigšana likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai izbeidzas zemes
past v g s lietošanas ties bas šaj likum minētajos gad jumos, iegūst zemes nomas pirmties bas
uz t s lietošan bijušo zemi. Saska ar Privatiz cijas pabeigšanas likuma p rejas noteikumu
17.punktu personai, kurai zemes past v g s lietošanas ties bas izbeidz s ar 2008.gada
1.septembri, zemes nomas pirmties ba izbeidzas 2009.gada 31.augustam.
Saska ar VZD interneta m jas lap atbilstoši Privatiz cijas pabeigšanas likuma 23.panta
ceturtajai daļai ievietoto inform ciju, Ludzas novada pašvald ba konstatēja, ka I. S. l dz
2008.gada 1.septembrim nav iesniedzis Valsts zemes dienesta teritori laj struktūrvien b
reģistr cijai Valsts nekustam pašuma kadastra inform cijas sistēm zemes robežu pl nu vai
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apliecin jumu par priekšapmaksas veikšanu privatiz cijas sertifik tos pirms zemes izpirkuma
(pirkuma) l guma slēgšanas (32.pants) par zemes vien bu 2,0 ha plat b ar kadastra apz mējumu
6880 003 0617.
Sakar ar to, ka I. S. l dz 2008.gada 31.augustam nebija iesniedzis Valsts zemes dienesta
teritori laj struktūrvien b reģistr cijai Valsts nekustam pašuma kadastra inform cijas sistēm
zemes robežu pl nu par zemes vien bu 2,0 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6880 003 0617,
„Saul tes”, ukšu pagasts, Ludzas novads, tad saska ar Privatiz cijas pabeigšanas likuma
25.panta pirm s daļas 2.punktu I. S. zemes lietošanas ties bas izbeidz s 2008.gada 1.septembr ,
savuk rt zemes nomas pirmties bas I. S. bija j izmanto l dz 2009.gada 31.augustam.
Uz zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6880 003 0617 „Saul tes”, ukšu pag., Ludzas
nov. atrodas ēka, kura nepieder I. S., k ar vi š nevēlas izmantot zemes nomas pirmties bas uz šo
zemes vien bu.
Par neapbūvētu zemi, uz kuru Privatiz cijas pabeigšanas likuma noteiktaj termi netiek
izmantotas nomas pirmties bas, pašvald bai saska
ar Privatiz cijas pabeigšanas likuma
25.panta otro prim daļu j pie em lēmums par attiec g s zemes izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai vai, gad jumos, kad lēmumu pašvald ba pie em pēc 2009.gada 30.decembra - par
ieskait šanu rezerves zemes fond .
emot vēr iepriekš konstatēto un secin to, un pamatojoties uz likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu un Valsts un pašvald bu pašuma
privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas
2.punktu un 25.panta otro prim daļu, atkl ti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt I. S., personas kods XXX, lietošanas ties bas uz zemes vien bu 2,0 ha plat b ar
kadastra apz mējumu 6880 003 0617 „Saulītes”, ukšu pag., Ludzas nov., ar 2008.gada
1.septembri.
2. Ieskat t zemes vien bu 2,0 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6880 003 0442
„Saulītes”, ukšu pag., Ludzas nov. rezerves zemes fond .
3. Saska ar Administrat v procesa likuma 70.pantu lēmums st jas spēk ar br di, kad
tas pazi ots adres tam, bet sūtot pa pastu – sept taj dien pēc t nodošanas past .
4. Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 79.pantu, ir ties bas p rsūdzēt
Administrat vaj rajona ties , Rēzeknes tiesu nam , viena mēneša laik no t spēk st šan s
dienas.
5.§
Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes vien bu atz šanu par piekr tošiem
Ludzas novada pašvald bai
V.Kušners
1.
Ar Ludzas pilsētas zemes komisijas 1996.gada 2.janv ra sēdes lēmumu Nr.895 tika
piešķirts lietošan V. M. 1/6 dom jam daļa no zemes gabala 697 kv.m kopplat bas T lavijas iel
43, Ludza ar izpirkšanas ties b m.
V. M. l dz 2011.gada 31.augustam pilsētas zemes komisijai nav iesniegusi iesniegumu
lēmuma pie emšanai par zemes piešķiršanu pašum par samaksu par 1/6 dom jamo daļu no
zemes vien bas 782 kv.m kopplat bas ar kadastra apz mējumu 6801 005 0095 T lavijas iel 43,
Ludza, Ludzas nov.. Uz zemes vien bas atrodas V. M. 1/6 dom jam daļa nam pašuma,
pamatojoties uz 1986.gada 18.decembra pirkuma l guma Nr.1292. V. M. mirusi 2012.gada
12.janv r .
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertifik tu izmantošanas likums” 26.panta pirm s daļas 21.punkts nosaka, ka dz vojam s ēkas
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pašniekiem vai augļu d rzu lietot jiem, kuriem zeme piešķirta ar apbūves ties b m, zemes
lietošanas ties bas izbeidzas, ja l dz 2011.gada 31.augustam pilsētas zemes komisijai nav
iesniegts iesniegums lēmuma pie emšanai par zemes piešķiršanu pašum par samaksu ar
reģistrētu zemes robežu pl nu, bet likum noteiktaj termi ir iesniegts apliecin jums par
priekšapmaksas veikšanu privatiz cijas sertifik tos pirms zemes izpirkuma (pirkuma) l guma
slēgšanas un zemes robežu pl ns ir reģistrēts Nekustam pašuma valsts kadastra inform cijas
sistēm l dz 2009.gada 31.augustam.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” groz jumu 3.panta sest daļa nosaka, ka zemes reformas laik
pašvald b m piekr t un uz attiec g s pašvald bas v rda zemesgr mat s ierakst ma zeme, uz kuru
izbeidzas zemes lietošanas ties bas saska ar Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas likums” 26.panta pirm s daļas 21.punktu un Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to nostiprin šanu
zemesgr mat s” 3.panta sest daļu, atkl ti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas ties bas ar 2011.gada 1.septembri V.M., personas kods XXX, uz 1/6
dom jamo daļu no zemes vien bas 782 kv.m kopplat bas ar kadastra apz mējumu 6801 005 0095
T lavijas iel 43, Ludza, Ludzas nov..
2. Atz t, ka 1/6 dom jam daļa no zemes vien bas 782 kv.m kopplat bas ar kadastra
apz mējumu 6801 005 0095 T lavijas iel 43, Ludza, Ludzas nov.ir piekr toša Ludzas novada
pašvald bai.
3. Saska ar Administrat v procesa likuma 70.pantu lēmums st jas spēk ar br di, kad
tas pazi ots adres tam, bet sūtot pa pastu – sept taj dien pēc t nodošanas past .
4. Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 79.pantu, ir ties bas p rsūdzēt
Administrat vaj rajona ties , Rēzeknes tiesu nam , viena mēneša laik no t spēk st šan s
dienas.
2.
Ar Ludzas novada domes 2008.gada 22.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21.2.§)
4.punktu tika izbeigtas lietošanas A. P.uz zemes vien bu 1190 kv.m plat b ar kadastra
apz mējumu 6801 002 0190 T lavijas iel 103, Ludza, Ludzas nov. un atz ts, ka piekr toša
Ludzas novada pašvald bai. A. P. mirusi 2003.gada 25.febru r .
Uz zemes vien bas T lavijas iel 103, Ludza, Ludzas nov. atrad s dz vojam m ja un
saimniec bas ēka, k cilvēku dz v bai draudošs objekts, kuras tika nojauktas un dzēstas no Ludzas
pilsētas Nekustam pašuma valsts kadastra inform cijas sistēmas.
Zemes vien ba plat b 1483 kv.m ar kadastra apz mējumu 6801 002 0190 T lavijas iel
103, Ludza, Ludzas nov. ir nepiešama zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6801 002 0297
T lavijas iela, Ludza, Ludzas nov., k tranz ta ielas, autoceļa P49 projekta stenošanai, tas ir
lietus notekūde u gr vja ier košanai un iebraucam ceļa būvniec bai, kas nepieciešams fizisk m
person m piebraukšanai pie zemes pašumiem.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 15.panta 1.punkts nosaka, ka pašvald b m
autonom funkcija ir organizēt iedz vot jiem komun los pakalpojumus (ūdensapg de un
kanaliz cija; siltumapg de; sadz ves atkritumu apsaimniekošana; notekūde u sav kšana,
novad šana un att r šana) neatkar gi no t , k pašum atrodas dz vojamais fonds.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvald b m
autonom funkcija ir g d t par savas administrat v s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro t r bu
(ielu, ceļu laukumu būvniec ba, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ier košana un
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uzturēšana; atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kapsētu un beigto
dz vnieku apbed šanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” groz jumu 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras
pieder ba 1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekr t pašvald bai un
ierakst ma zemesgr mat uz pašvald bas v rda, ja vietēj s pašvald bas teritorijas pl nojum
attiec gi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvald bas ēku (būvju) celtniec bai vai
pašvald bas funkciju stenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 15.panta 1.punktu un
2.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punktu, atkl ti balsojot: PAR – 12
(Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Atz t, ka zemes vien ba 1453 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 002 0190
T lavijas iel 103, Ludza, Ludzas nov. ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai.
6. §
Par nekustam

pašuma lietošanas m rķa maiņu
A.Trizna

1.
Sakar ar to, ka zemes vien bai pēc Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam,
kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv r Ludzas novada domes sēdē ar pašvald bas saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar lēmumu (protokols Nr.3., 1.§.) ir
main ta pl not (atļaut ) zemes izmantošana un l dz ar to ir nepieciešams main t nekustam
pašuma lietošanas mērķi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rt ba” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk
det lpl nojums un neapbūvētajai zemes vien bai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rt ba” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt minētajos gad jumos mēneša laik ierosina nekustam pašuma pašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais vald t js, valsts vai vietēj s pašvald bas zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u var ierosin t ar valsts
vai pašvald bas institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un mai as k rt ba”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.apr ļa 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 r apstiprin ts ar pašvald bas saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.), atkl ti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
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Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Main t zemes vien bai 0,9 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 003 0203, Istras
pagasts, Ludzas novads nekustam pašuma lietošanas mērķi no koda 0201 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darb ba ir mežsaimniec ba) uz kodu 1101 (zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodal juma josl un ceļu zemes nodal juma josl ).
2.
Izskatot SIA „IBIZA”, reģistr cijas numurs 40003554989, juridisk adrese Teteru iela 13,
R ga un I. K., personas kods XXX, dz vo (adrese), pilnvarot s personas SIA „IBIZA”,
reģistr cijas numurs 40003554989, 2014.gada 25.jūlija iesniegumu Nr.5727, reģ. Ludzas novada
pašvald b 2014.gada 25.jūlij ar Nr.3.1.1.11.2/2182, par lietošanas mērķa mai u zemes vien bai
9,1 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 003 0087, Pildas pagasts, Ludzas novads no koda
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darb ba ir mežsaimniec ba), tika konstatēts, ka nekustam pašuma
valsts kadastra inform cijas sistēm reģistrētais nekustam pašuma lietošanas mērķis ar kodu
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba) neatbilst Ludzas novada
teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na
eksplik ciju zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6886 003 0087 kopplat ba ir 9,1 ha, tai
skait lauksaimniec b izmantojam zeme 1,3 ha un meža zeme 6,5 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rt ba” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk
det lpl nojums un neapbūvētajai zemes vien bai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rt ba” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt minētajos gad jumos mēneša laik ierosina nekustam pašuma pašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais vald t js, valsts vai vietēj s pašvald bas zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u var ierosin t ar valsts
vai pašvald bas institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un mai as k rt ba”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.apr ļa 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 r apstiprin ts ar pašvald bas saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.), atkl ti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Main t zemes vien bai 9,1 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 003 0087, Pildas
pagasts, Ludzas novads nekustam pašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darb ba ir mežsaimniec ba).
7. §
Par zemes vien bu atdal šanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu
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1.
Izskatot SIA „IBIZA”, reģistr cijas numurs 40003554989, juridisk adrese Teteru iela 13,
R ga un I. K., personas kods XXX, dz vo (adrese), pilnvarot s personas SIA „IBIZA”,
reģistr cijas numurs 40003554989, 2014.gada 25.jūlija iesniegumu Nr.5727, reģ. Ludzas novada
pašvald b 2014.gada 25.jūlij ar Nr.3.1.1.11.2/2182, par zemes vien bu ar kadastra
apz mējumiem 6886 003 0087, 6886 003 0040 atdal šanu no nekustam pašuma ar kadastra
numuru 6886 001 0160 „Valentini”, Pildas pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam pašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.apr ļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, atkl ti
balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka SIA „IBIZA”, reģistr cijas numurs 40003554989 un I. K., personas kods
XXX, atdala zemes vien bu 9,1 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 003 0087 un zemes
vien bu 5,0 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 003 0040 no nekustam pašuma ar kadastra
numuru 6886 001 0160 „Valentini”, Pildas pagasts, Ludzas novads.
2. Atdal taj m zemes vien b m 9,1 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 003 0087 un
5,0 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 003 0040, Pildas pagasts, Ludzas novads izveidot
jaunu nekustamo pašumu ar nosaukumu „Mežvalent ni”.
2.
Izskatot sabiedr bas ar ierobežotu atbild bu „RTRK”, reģistr cijas numurs 58503015061,
juridisk adrese Dreima u iela 11, M rupe, M rupes nov., 2014.gada 29.jūlija iesniegumu, reģ.
Ludzas novada pašvald b 2014.gada 30.jūlij ar Nr.3.1.1.11.2/2214 un AS „Swedbank”,
reģistr cijas numurs 40003074764, juridisk adrese Balasta dambis 1a, R ga, 2014.gada 28.jūlija
piekrišanu Nr.316CF00-5609A, par zemes vien bu ar kadastra apz mējumiem 6860 009 0185,
6860 008 0216 atdal šanu no nekustam pašuma ar kadastra numuru 6860 004 0141 „L či”,
Istras pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam pašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.apr ļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, atkl ti
balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu „RTRK”, reģistr cijas numurs
58503015061, atdala zemes vien bu 14,1 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 009 0185 un
zemes vien bu 21,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 008 0216 no nekustam pašuma ar
kadastra numuru 6860 004 0141 „L či”, Istras pagasts, Ludzas novads.
2. Atdal tajai zemes vien bai 14,1 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 009 0185, Istras
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo pašumu ar nosaukumu „Jaunl či”.
3. Atdal tajai zemes vien bai 21,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 008 0216, Istras
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo pašumu ar nosaukumu „Vecl či”.
8. §
Par kustam s mantas – traktora piekabes PRT-10, valsts reģistr cijas Nr.P1542LV
otr s izsoles rezult tu apstiprin šanu
E.Mekšs
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2014.gada 10.jūnij Ludzas novada dome pie ēma lēmumu “Par kustam s mantas traktora piekabes PRT-10, valsts reģistr cijas Nr.P1542LV pirm s izsoles rezult tu un otr s
izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr.10, 33.§).
2014.gada 30.jūlij tika r kota kustam s mantas - traktora piekabes PRT-10, Reģ.
Nr.P1542LV otr izsole, kur piedal j s viens pretendents. Z/S”Ezerl či” nosolot augst ko
summu 830,00 euro (asto i simti tr sdesmit euro 00 centi) ir ieguvis ties bas iegūt pašum
traktora piekabi PRT-10, Reģ. Nr. P1542LV.
Saska
ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu
laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savuk rt likuma 30.panta
pirm daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu –
nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
Pirkuma maksa 2014.gada 1.august ir samaks ta piln apmēr .
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 14.panta pirm s daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavin šanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu (Publiskas
personas mantas nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta
pirkuma līgumu) un Ludzas novada pašvald bas pašumu atsavin šanas komisijas 2014.gada
30.jūlij organizēt s izsoles rezult tiem, un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s
komitejas 2014.gada 6.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t pašvald bas kustam s mantas – traktora piekabes PRT-10, valsts
reģistr cijas Nr.P1542LV, izsoles rezult tus un par izsoles uzvarēt ju atz t Z/S “Ezerl či”
reģistr cijas numurs46801003866, kuram ir ties bas iegūt pašum traktora piekabes PRT-10,
valsts reģistr cijas Nr.P1542LV par pirkuma maksu 830,00 euro (asto i simti tr sdesmit euro 00
centi).
2. Juridiskai nodaļai septi u dienu laik pēc izsoles rezult tu apstiprin šanas noslēgt
pirkuma l gumu ar Z/S “Ezerl či” par traktora piekabes PRT-10, valsts reģistr cijas Nr.P1542LV
ieg di un sagatavot pie emšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
9. §
Par kustam s mantas – traktora piekabes MMZ-771, valsts reģistr cijas Nr.P2342LT
otr s izsoles rezult tu apstiprin šanu
E.Mekšs
2014.gada 10.jūnij Ludzas novada dome pie ēma lēmumu “Par kustam s mantas traktora piekabes MMZ-771, valsts reģistr cijas Nr.P2342LT pirm s izsoles rezult tu un otr s
izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr.10, 31.§).
2014.gada 30.jūlij tika r kota kustam s mantas - traktora piekabes MMZ-771, Reģ.
Nr. P2342LT otr izsole, kur piedal j s viens pretendents. Z/S ”Ezerl či” nosolot augst ko
summu 830,00 euro (asto i simti tr sdesmit euro 00 centi) ir ieguvis ties bas iegūt pašum
traktora piekabi MMZ-771, Reģ. Nr. P2342LT.
Saska
ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu
laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savuk rt likuma 30.panta
pirm daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu –
nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
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Pirkuma maksa 2014.gada 1.august ir samaks ta piln apmēr .
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 14.panta pirm s daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavin šanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu (Publiskas
personas mantas nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta
pirkuma līgumu) un Ludzas novada pašvald bas pašumu atsavin šanas komisijas 2014.gada
30.jūlij organizēt s izsoles rezult tiem, un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s
komitejas 2014.gada 6.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t pašvald bas kustam s mantas – traktora piekabes MMZ-771, valsts
reģistr cijas Nr.P2342LT, izsoles rezult tus un par izsoles uzvarēt ju atz t Z/S “Ezerl či”
reģistr cijas numurs 46801003866, kuram ir ties bas iegūt pašum traktora piekabes MMZ-771,
valsts reģistr cijas Nr.P2342LT par pirkuma maksu 830,00 euro (asto i simti tr sdesmit euro 00
centi).
2. Juridiskai nodaļai septi u dienu laik pēc izsoles rezult tu apstiprin šanas noslēgt
pirkuma l gumu ar Z/S “Ezerl či” par traktora piekabes MMZ-771, valsts reģistr cijas
Nr.P2342LT ieg di un sagatavot pie emšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
10. §
Par kustam s mantas – traktora T-170, valsts reģistr cijas Nr.T6437LL
otr s izsoles rezult tu apstiprin šanu
E.Mekšs
2014.gada 10.jūnij Ludzas novada dome pie ēma lēmumu “Par kustam s mantas traktora T-170, valsts reģistr cijas Nr.T6437LL pirm s izsoles rezult tu un otr s izsoles
noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr.10, 30.§).
2014.gada 30.jūlij tika r kota kustam s mantas - traktora T-170, valsts reģistr cijas
Nr.T6437LL otr izsole, kur piedal j s viens pretendents. Z/S ”Liepas” nosolot augst ko
summu 4830,00 euro (četri tūkstoši asto i simti tr sdesmit euro 00 centi) ir ieguvis ties bas iegūt
pašum traktoru T-170, valsts reģistr cijas Nr.T6437LL.
Saska
ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu
laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savuk rt likuma 30.panta
pirm daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu –
nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
Pirkuma maksa 2014.gada 31.jūlij ir samaks ta piln apmēr .
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 14.panta pirm s daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavin šanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu (Publiskas
personas mantas nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta
pirkuma līgumu) un Ludzas novada pašvald bas pašumu atsavin šanas komisijas 2014.gada
30.jūlij organizēt s izsoles rezult tiem, un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s
komitejas 2014.gada 6.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t pašvald bas kustam s mantas – traktora T-170, valsts reģistr cijas
Nr.T6437LL izsoles rezult tus un par izsoles uzvarēt ju atz t Z/S “Liepas” reģistr cijas numurs
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42401015609, kuram ir ties bas iegūt pašum traktoru T-170, valsts reģistr cijas Nr.T6437LL
par pirkuma maksu 4830,00 euro (četri tūkstoši asto i simti tr sdesmit euro 00 centi).
2. Juridiskai nodaļai septi u dienu laik pēc izsoles rezult tu apstiprin šanas noslēgt
pirkuma l gumu ar Z/S “Liepas” par traktora T-170, valsts reģistr cijas Nr.T6437LL ieg di un
sagatavot pie emšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
11.§
Par nekustam pašuma p rņemšanu pašvald bas pašum
K.Nikolajeva, A.Andrejevs, A.Gendele
Izskatot zvērin tas tiesu izpild t jas Gaidas Rutkovskas 2014.gada 21.jūlija vēstuli
(Ludzas novada pašvald b reģ. 23.07.2014. ar Nr.3.1.1.8.1/647), kur zv.tiesu izpild t ja pied v
Ludzas novada pašvald bai k kreditoram p r emt bezmantinieka mantu - nekustamo pašumu
- nam pašumu Stroda iel 3, Ludz , Ludzas novad .
Saska ar likuma „Par pašvald b m” 14.panta pirm s daļas 2.punktu, 21.panta pirm s
daļas 17.punktu, 2013.gada 2.jūlija LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.364 „Noteikumi par
zvērin ta tiesu izpild t ja r c bu ar bezmantinieku mantu” 13.punktu, emot vēr Ludzas novada
domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 6.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR
– 12 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. P r emt Ludzas novada pašvald bas pašum bezmantinieka mantu- nekustamo
pašumu- nam pašumu Stroda iel 3, Ludz , Ludzas novad , ar kad. apz mējumu 6801 004 0398
001.
2. Segt nam pašuma p r emšanas izdevumus EUR 2046,63 apmēr , ko sast da
nam pašuma kadastr l vērt ba (atskaitot kreditora pras juma apmēru) un ieskait t tos tiesu
izpild t ja depoz ta kont .
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
12.§
Par saistošo noteikumu Nr. 19 „Groz jumi Ludzas novada domes 2014.gada 23.janv ra
saistošos noteikumos Nr.1
„Par Ludzas novada pašvald bas budžetu 2014.gadam”” apstiprin šanu
A. ukša
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvald b m” 21. panta pirm s daļas
19.punktu, likumu „Par pašvald bu budžetiem”, emot vēr Ludzas novada domes finanšu
past v g s komitejas 2014.gada 6.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 12 (Andrejs
Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes Saistošos noteikumus Nr.19 „Groz jumi Ludzas
novada domes 2014.gada 23.janv ra saistošos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada pašvald bas
budžetu 2014.gadam””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas administrat vajai nodaļai Saistošos noteikumus
Nr. 19 „Groz jumi Ludzas novada domes 2014.gada 23.janv ra saistošos noteikumos Nr.1 „Par
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Ludzas novada pašvald bas budžetu 2014.gadam”” triju dienu laik rakstveid un elektronisk
veid nosūt t Vides aizsardz bas un reģion l s att st bas ministrijai.

13.§
Par pilnvarojumu parakst t sadarb bas l gumu
A.Gendele
Lai veicin tu abpusēji izdev gu sadarb bu kultūras, izgl t bas un sporta jom s ir pan kta
vienošan s parakst t sadarb bas l gumu starp Ludzas novada pašvald bu un Debicas pašvald bu
(Polijas Republika).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ludzas
novada domes 2014.gada 27.febru ra saistošo noteikumu Nr.6 „Ludzas novada pašvald bas
nolikums” 105.punktu, kas nosaka, ka „starptautiskos sadarb bas l gumus paraksta domes
priekšsēdēt js vai priekšsēdēt ja vietnieki (laik , kad pilda domes priekšsēdēt ja pien kumus),
pamatojoties uz domes lēmumu”, emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas
2014.gada 6.augusta sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darb b ” balsošan nepiedal s domes priekšsēdēt ja Al na Gendele, atkl ti
balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdēt ju Al nu Gendeli parakst t sadarb bas l gumu
ar Debicas pašvald bu (Polijas Republika).

Sēdi slēdz plkst. 16.20.
Sēdes vad t ja
Domes sēdes protokols parakst ts 2014.gada 7.august .
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