LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
S DES PROTOKOLS
Ludzā

2014.gada 23.oktobr

Protokols Nr. 19

S de sasaukta plkst. 14.00
S di atklāj plkst. 14.00
S di vada – novada domes priekšs d tāja Al na Gendele
Protokol – administrat vās nodaļas pašvald bas sekretāre Ināra Vonda
S d piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens (s d piedalās no plkst.
14.05), Olita Baklāne, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena
S d nepiedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Voldemārs Diba ins – vesel bas stāvoklis; Reg na Vorobjova –
darba nesp ja; Jānis Ivulāns – ārzem s; Jevgenija Kušča – aiz emta pamatdarbā; Igors Lapšovs –
aiz emts pamatdarbā
S d klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Anatolijs Trizna, zemes lietu speciālists; Vilhelms Kušners,
zemes ier c bas inženieris; Sergejs Jakovļevs, novada pašvald bas izpilddirektors; Vladimirs
Vasiļevskis, datort kla administrators; Svetlana Rimša, sabiedrisko attiec bu speciāliste; Aina
Poikāne, nekustamā pašuma ekonomiste; Solvita Vasiļevska, ekonomiste; Krist ne Nikolajeva,
juridiskās nodaļas vad tāja; Iveta Gajevska, Ludzas novada bāri tiesas priekšs d tāja; Ināra
Pedāne, grāmatvede; L ga Mežule, finanšu un grāmatved bas nodaļas vad tāja
- Zina da Buliga, Ludzas 2.vidusskolas direktore; Ina Šteimanova, Istras vidusskolas direktore;
Inese Romanova, Pildas pamatskolas direktore; Lidija Fiļimonova, Ludzas 2.vidusskolas
skolotāja; Inese Gorbunova, Ludzas pils tas ģimnāzijas skolotāja; Jolanta Strogonova, Ludzas
novada Izgl t bas, kult ras un sporta pārvaldes izgl t bas metodiķis; Dzidra Dukšta, Ludzas
pils tas ģimnāzijas direktore
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena),
PRET – nav, ATTURAS – nav, domes s des darba kārt ba apstiprināta.
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S des vad tāja A.Gendele piedāvā balsot par domes s des papildus darba kārt bu. S des
papildus darba kārt bā 4 jautājumi.
Domes s des papildus darba kārt ba:
1. Par adreses piešķiršanu vai mai u zemes vien bām un kām Ludzas novadā.
2. Par nekustamā pašuma nosaukuma piešķiršanu.
3. Par zemes vien bas piekrit bu Ludzas novada pašvald bai.
4. Par zemes vien bas atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita
Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes s des papildus darba kārt ba apstiprināta.
Darba kārt ba:
1. Par adreses piešķiršanu kām.
2. Par ku uztur šanai nepieciešamās zemes plat bas noteikšanu.
3. Par zemes ier c bas projekta nekustāmam pašumam “Ezerzeme”, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu.
4. Par zemes ier c bas projekta nekustāmam pašumam „Inčuki”, Pure u pagasts, Ludzas
novads apstiprināšanu un pašuma nosaukuma piešķiršanu.
5. Par zemes vien bas atdal šanu un pašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
pašumam.
6. Par adreses piešķiršanu dz vokļu telpu grupai Ludzas novadā Ludzas pils tā.
7. Par zemes vien bas izsl gšanu no nekustamā pašuma valsts kadastra informācijas
sist mas.
8. Par nekustamā pašuma “Pagasta l cis”, Istras pagasts, Ludzas novads iznomāšanu.
9. Par adrešu piešķiršanu zemes vien bām un kām.
10. Par uzm r tās plat bas apstiprināšanu un nekustamā pašuma lietošanas m rķa mai u.
11. Par nekustamā pašuma lietošanas m rķa mai u.
12. Par zemes vien bas atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
13. Par zemes vien bas piekrit bu Ludzas novada pašvald bai.
14. Par Ludzas pils tas ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
15. Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da
kārt bā.
16. Par ilgtermi a ieguld jumu norakst šanu.
17. Par debitoru parādu dz šanu.
18. Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas un siltuma zudumu dens cirkulācijai
iekš jos t klos maksas apmaksu.
19. Par dz vojamās mājas pārvald šanas ties bu nodošanu dz vokļu pašnieku biedr bai
“M su māja 106”.
20. Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas autoceļu programmā 2014.gadam.
21. Par saistošo noteikumu Nr.22 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2014.gada
23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada pašvald bas budžetu 2014.gadam””
apstiprināšanu.
22. Par Ludzas novada bāri tiesas skaitliskā sastāva noteikšanu.
23. Par Ludzas novada bāri tiesas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
24. Par Ludzas novada bāri tiesas locekļa iev l šanu.
25. Par Ludzas novada pašvald bas iestādes “Ludzas novada b vvalde” likvid šanu.
26. Par Ludzas novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.23 „Par groz jumiem Ludzas
novada pašvald bas 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada
pašvald bas nolikums” apstiprināšanu.
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27. Par noteikumu “Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakst šanas kārt bu”
apstiprināšanu.
28. Par 27.10.2011. Ludzas novada domes l muma “Par nekustamā pašuma,
zemesgabala 0,59 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6860 001 0263, “Bules”, ciems Vecslabada,
Istras pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 22, 32.§) atcelšanu.
29. Par 24.03.2011. Ludzas novada domes l muma “Par apb v ta zemesgabala ar
kadastra numuru 6880 001 0636, adrese “ ukši”, ciems ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 4, 46.§) atcelšanu.
30. Par nekustamā pašuma - dz vokļa Nr.2, Ezera šķ rsielā 6, Ludza, Ludzas novads,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
31. Par nekustamā pašuma “Jeļisejevi”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu.
32. Par br vpusdienu un bezmaksas dināšanas internātā piešķiršanu.
33. Informācija par Ludzas novada pašvald bas budžeta izpildi l dz 01.10.2014..
34. Par adreses piešķiršanu vai mai u zemes vien bām un kām Ludzas novadā.
35. Par nekustamā pašuma nosaukuma piešķiršanu.
36. Par zemes vien bas piekrit bu Ludzas novada pašvald bai.
37. Par zemes vien bas atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
1.§
Par adreses piešķiršanu kām
V.Kušners
Lēmuma teksts
2.§
Par ku uztur šanai nepieciešamās zemes plat bas noteikšanu
V.Kušners
Lēmuma teksts

Plkst. 14.05 ierodas domes deputāts Juris Atstupens.
3.§
Par zemes ier c bas projekta nekustāmam pašumam „Ezerzeme”, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
V.Kušners
Izskatot SIA „ABC CONSTRUKTION” iesniegto zemes ier c bas projekta lietu
nekustāmā pašuma „Ezerzeme”, Isnaudas pagastā, Ludzas novads, zemes vien bu ar kadastra
apz m jumiem 6858 003 0146 un 6858 003 0056 sadalei, kurā paredz ts sadal t katru zemes
vien bu divās zemes vien bās, nosakot zemes vien bu robežas, plat bas, apgr tinājumus un
nosakot zemes lietošanas m rķi, Ludzas novada dome konstat , ka:
Zemes ier c bas projekts izstrādāts saska ā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un SIA „ABC
CONSTRUKTION” l guma LVC2014/4.4/65/AC pievienoto darba uzdevumu.
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Izstrādātais zemes ier c bas projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.apr ļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ier c bas projekta izstrādes noteikumi”,
Latvijas Republikas pastāvošajiem noteikumiem un Ludzas novada teritorijas plānojumam 2013.2024.gadam, kas apstiprināts Ludzas novada domes s d 2013.gada 31.janvār ar saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadan”, tā sastāvā
ietilpstošo „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam.Teritorijas izmantošana,
apb ves noteikumi un Grafiskā daļa”.
Zemes ier c bas projekta grafiskā daļa saska ota ar inženierkomunikāciju un inženierb vju
tur tājiem.
Zemes ier c bas projekta grafiskā daļa elektroniski parakst ta Valsts zemes dienesta
Latgales reģionālājā nodaļā, izmantojot drošu elektronisko parakstu ar nosaukumu 3905261.edoc.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald bām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zemes ier c bas likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.apr ļa
noteikumu Nr.288 “Zemes ier c bas projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu un 31.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumiem Nr.496 „Nekustāmā pašuma lietošanas
m rķu klasifikācija un nekustāmā pašuma m rķu noteikšanas un mai as kārt ba” 16.1.punktu un
23.2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustamā pašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu,Ludzas novada pašvald bas 2013.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam. Teritorijas izmantošana un apb ves
noteikumi un Grafiskā daļa” un Ludzas novada domes teritoriālās un att st bas pastāv gās
komitejas 2014.gada 16.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustāmā pašuma „Ezerzeme”, Isnaudas pag., Ludzas nov. zemes
vien bu ar kadastra apz m jumiem 6858 003 0146 un 6858 003 0056 zemes ier c bas projektu,
saska ā ar SIA „ABC CONSTRUKTION” izstrādāto zemes ier c bas projekta lietu.
2. No zemes vien bas ar kop jo plat bu 2,1 ha (kadastra apz m jums 6858 003 0146)
atdal tajai neapb v tai zemes vien bai 0,2 ha plat bā (zemes ier c bas projekta grafiskajā daļā
zemes vien bai Nr.2):
2.1. atdal tai neapb v tai zemes vien bai 0,2 ha plat bā izveidot nekustamo pašumu ar
pašuma nosaukumu „Pirmā Ezerzeme”, Isnaudas pag., Ludzas nov.,
2.2. noteikt zemes lietošanas m rķis ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
3. Paliekošai neapb v tai zemes vien bai 1,9 ha plat bā (zemes ier c bas projekta
grafiskajā daļā zemes vien bai Nr.1):
3.1. saglabāt paliekošā zemes vien ba 1,9 ha plat bā pašuma nosaukumu „Ezerzeme”,
Isnaudas pag., Ludzas nov.,
3.2. noteikt zemes lietošanas m rķis ar kodu 0101 - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. No zemes vien bas ar kop jo plat bu 1,9 ha (kadastra apz m jums 6858 003 0056)
atdal tajai neapb v tai zemes vien bai 0,17 ha plat bā (zemes ier c bas projekta grafiskajā daļā
zemes vien bai Nr.2):
4.1. atdal tai neapb v tai zemes vien bai 0,17 ha plat bā izveidot nekustamo pašumu ar
pašuma nosaukumu „Otrā Ezerzeme”, Isnaudas pag., Ludzas nov.,
4.2. noteikt zemes lietošanas m rķis ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
5. Paliekošai neapb v tai zemes vien bai 1,73 ha plat bā (zemes ier c bas projekta
grafiskajā daļā zemes vien bai Nr.1):
5.1. saglabāt paliekošai zemes vien bai 1,73 ha plat bā pašuma nosaukumu „Ezerzeme”,
Isnaudas pag., Ludzas nov.,
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5.2. noteikt zemes lietošanas m rķis ar kodu 0101 - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
6. Zemes vien bām noteikt apgr tinājumus atbilstoši zemes ier c bas projektā
norād tajiem. Konkr tas nekustamā pašuma lietošanas ties bu apgr tinājumu, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un plat bas preciz veicot zemes vien bu instrumentālo uzm r šanu dabā.
7. Jaunizveidojamo zemes vien bu plat bas var tikt preciz tas normat vos aktos noteiktā
apjomā, veicot instrumentālo uzm r šanu dabā.
8. Zemes ier c bas projekts stenojams 4 gadu laikā.
9. Administrat vais akts stājas sp kā ar br di, kad tas pazi ots adresātam. Administrat vo
aktu var pārs dz t Administrat vās tiesas attiec gajā tiesu namā viena m neša laikā no
pazi ošanas dienas.

4.§
Par zemes ier c bas projekta nekustāmam pašumam „Inčuki”, Pure u pagasts,
Ludzas novads apstiprināšanu un pašuma nosaukuma piešķiršanu
V.Kušners
Izskatot SIA „Latvijasmernieks lv” iesniegto zemes ier c bas projekta lietu nekustāmā
pašuma „Inčuki”, Pure u pagastā, Ludzas novads, zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 6888
003 0034 sadalei divās zemes vien bās, Ludzas novada dome konstat , ka:
Zemes ier c bas projekts izstrādāts, pamatojoties uz Ludzas novada b vvaldes 2014.gada
11.marta l mumu Nr.15 (s des protokols Nr.7.3.punkts) „Par zemes ier c bas projekta izstrādes
nepieciešam bu un nosac jumi projekta izstrādāšanai”.
Izstrādātais zemes ier c bas projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.apr ļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ier c bas projekta izstrādes noteikumi”,
Latvijas Republikas pastāvošajiem noteikumiem un Ludzas novada pašvald bas 2013.gada
31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.2024.gadam Teritorijas izmantošanu, apb ves noteikumi un Grafiskā daļa”.
Zemes ier c bas projekta grafiskā daļa saska ota ar inženierkomunikāciju un inženierb vju
tur tājiem.
Zemes ier c bas projekta grafiskā daļa elektroniski parakst ta Valsts zemes dienesta
Latgales reģionālājā nodaļā, izmantojot drošu elektronisko parakstu ar nosaukumu 3956881.edoc.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald bām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zemes ier c bas likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.apr ļa
noteikumu Nr.288 “Zemes ier c bas projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu un 31.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumiem Nr.496 „Nekustāmā pašuma lietošanas
m rķu klasifikācija un nekustāmā pašuma m rķu noteikšanas un mai as kārt ba” 16.1.punktu un
23.2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustamā pašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu,Ludzas novada pašvald bas 2013.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam. Teritorijas izmantošana un apb ves
noteikumi un Grafiskā daļa” un Ludzas novada domes teritoriālās un att st bas pastāv gās
komitejas 2014.gada 16.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt nekustāmā pašuma „Inčuki”, Pure u pag., Ludzas nov. zemes vien basr
kadastra apz m jumu6888 003 0034 zemes ier c bas projektu, saska ā ar SIA „Latvijasmernieks
lv” izstrādāto zemes ier c bas projekta lietu.
2. No zemes vien bas ar kop jo plat bu 29,2 ha (kadastra apz m jums 6888 003 0034)
atdal tajai neapb v tai zemes vien bai 6,9 ha plat bā (zemes ier c bas projekta grafiskajā daļā
zemes vien bai Nr.2):
2.1. atdal tai neapb v tai zemes vien bai 6,9 ha plat bā izveidot nekustamo pašumu ar
pašuma nosaukumu „Sarkanā sala”, Pure u pag., Ludzas nov.,
2.2. noteikt zemes lietošanas m rķis ar kodu 0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
3. Paliekošai apb v tai zemes vien bai 22,3 ha plat bā (zemes ier c bas projekta
grafiskajā daļā zemes vien bai Nr.1):
3.1. saglabāt paliekošai zemes vien bai 22,3 ha plat bā pašuma nosaukumu „Inčuki”,
Pure u pag., Ludzas nov.,
3.2. zemes vien bai 22,3 ha plat bā un ar to funkcionāli saist tām kām saglabāt adresi
„Inčuki”, Inčiki, Pure u pag., Ludzas nov.,
3.3. noteikt zemes lietošanas m rķis ar kodu 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
4. Zemes vien bām noteikt apgr tinājumus atbilstoši zemes ier c bas projektā
norād tajiem. Konkr tas nekustamā pašuma lietošanas ties bu apgr tinājumu, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un plat bas preciz veicot zemes vien bu instrumentālo uzm r šanu dabā.
5. Jaunizveidojamo zemes vien bu plat bas var tikt preciz tas normat vos aktos noteiktā
apjomā, veicot instrumentālo uzm r šanu dabā.
6. Zemes ier c bas projekts stenojams 4 gadu laikā.
7. Administrat vais akts stājas sp kā ar br di, kad tas pazi ots adresātam. Administrat vo
aktu var pārs dz t Administrat vās tiesas attiec gajā tiesu namā viena m neša laikā no
pazi ošanas dienas.
5.§
Par zemes vien bas atdal šanu un pašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam pašumam
V.Kušners
Lēmuma teksts

6.§
Par adreses piešķiršanu dz vokļa telpu grupai Ludzas novada Ludzas pils tā
V.Kušners
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sist mas noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un att st bas pastāv gās
komitejas 2014.gada 16.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dz vokļa telpu grupai ar kadastra apz m jumu 6801 004 0475 001 004 adresi
Mazā Ezerkrasta iela 10-3, Ludza, Ludzas nov..
2. Ar š l muma sp kā stāšanos sp ku zaud Ludzas novada domes 2014.gada
25.septembra s des l muma (protokols Nr.17.1.§) „Par adrešu piešķiršanu un dz šanu Ludzas
novada Ludzas pils tā” 3.punkts.
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7. §
Par zemes vien bas izsl gšanu no nekustamā pašuma valsts kadastra informācijas sist mas
A.Trizna
Izskatot Valsts zemes dienesta, 2014.gada 10.septembra v stuli Nr.2-11/262 par zemes
kadastrālo uzm r šanu par valsts budžeta l dzekļiem, reģ. Ludzas novada pašvald bā 2014.gada
10.septembr ar Nr.3.1.1.7.1/973 un Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas R zeknes
biroja, 2014.gada 23. septembra v stuli Nr.9-02/390764-1/1 par zemes vien bu ar kadastra
apz m jumu 68460070356, reģ. Ludzas novada pašvald bā 2014.gada 24.septembr ar
Nr.3.1.1.7.1/1020, tika konstat ts, ka Ludzas rajona Briģu pagasta padome savulaik, 1994. –
2007.g. bija iesniegusi Valsts zemes dienestam Briģu pagasta padomes un Briģu pagasta zemes
komisijas l mumus par L. C. zemi, un kā rezultātā nekustamā pašuma valsts kadastra
informācijas sist mā reģistr ta zemes vien ba 0,25 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6846 007
0356 un statusu - zeme, par kuru pie emti zemes komisiju atzinumi par pašuma ties bu
atjaunošanu.
Valsts zemes dienests inform , ka 2014.gada 3.septembr SIA „Latvijasmernieks.lv”
sastād ja darbu pārtraukšanas aktu, kurā norād ts, ka zemes kadastrālās uzm r šanas darbi
pārtraukti sakarā ar to, ka dabā zemes vien ba ar kadastra apz m jumu 6846 007 0356 neeksist .
L. C., personas kods XXX, sakarā ar to, ka uz vi as vārda Nekustamā pašuma valsts
kadastra informācijas sist mā reģistr ta zemes vien ba, kura dabā neeksist , ar 2014.gada
1.oktobra notariāli apstiprinātu iesniegumu, reģ. Ludzas novada pašvald bā 2014.gada 2.oktobr
ar Nr.3.1.1.11.2/2948, atsakās no lietošanas un mantošanas ties bām uz zemes vien bu ar kadastra
apz m jumu 68460070356.
Pamatojoties uz L. C. notariāli apstiprinātu iesniegumu, Latvijas Republikas Ministru
Kabineta 2012.gada 10.apr ļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 10.nodaļu un Ludzas novada domes teritoriālās un att st bas pastāv gās
komitejas 2014.gada 16.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Izsl gt zemes vien bu ar kadastra apz m jumu 6846 007 0356, Briģu pagasts, Ludzas
novads no nekustamā pašuma valsts kadastra informācijas sist mas.
8. §
Par nekustamā pašuma „Pagasta l cis”, Istras pagasts, Ludzas novads iznomāšanu
A.Trizna
Izskatot SIA „LATGOLA DZIMTEN TE”, reģistrācijas numurs 43603060454, juridiskā
adrese Zemgales prospekts 9, Jelgava, 2014.gada 19.septembra iesniegumu, reģ. Ludzas novada
pašvald bā 2014.gada 19.septembr ar Nr.3.1.1.11.2/2864, par zemes vien bas ar kadastra
apz m jumu 6860 001 0333 iznomāšanu, tika konstat ts, ka uz Ludzas novada pašvald bas
pašuma ar kadastra numuru 6860 001 0333 „Pagasta l cis”, kurš sastāv no zemes vien bas 1,5 ha
plat bā ar kadastra apz m jumu 6860 001 0333 atrodas SIA „LATGOLA DZIMTEN TE” ku
(b vju) pašums „Dzimtene” ar kadastra apz m jumu 6860 001 0333 001 (kadastra numurs 6860
501 0045).
Sakarā ar to, ka Ludzas novada pašvald bai piederošā zemes vien ba 1,5 ha plat bā ar
kadastra apz m jumu 6860 001 0333 ir nepieciešama pašvald bas funkciju realizācijai, un
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald bām” 15.pantu, kā ar Ludzas novada
domes teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra s des atzinumu,
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atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele,
Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Atteikt SIA „LATGOLA DZIMTEN TE”, reģistrācijas numurs 43603060454, iznomāt
Ludzas novada pašvald bas nekustamo pašumu ar kadastra numuru 6860 001 0333 „Pagasta
l cis” Istras pagasts, Ludzas novads, kurš sastāv no zemes vien bas 1,5 ha plat bā ar kadastra
apz m jumu 6860 001 0333, jo š zemes vien ba ir vajadz ga pašvald bas funkciju realizācijai.
9. §
Par adrešu piešķiršanu zemes vien bām un kām
A.Trizna
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sist mas noteikumi”, un Ludzas novada domes teritoriālās un
att st bas pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6892 008 0103 un ar to funkcionāli saist tai
kai piešķirt adresi „Boru vectic bnieku draudze”, Bori, Rund nu pag., Ludzas nov..
2. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6892 007 0101 un ar to funkcionāli saist tai
kai piešķirt adresi „Gateris”, Zirgi, Rund nu pag., Ludzas nov..
3. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6892 005 0228 un ar to funkcionāli saist tām
kām piešķirt adresi „Kalte”, S nupļava, Rund nu pag., Ludzas nov..
4. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6892 005 0227 un ar to funkcionāli saist tām
kām piešķirt adresi „Gāzes noliktava”, Rund ni, Rund nu pag., Ludzas nov..
5. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6892 005 0226 un ar to funkcionāli saist tām
kām piešķirt adresi „Mehāniskā darbn ca”, Rund ni, Rund nu pag., Ludzas nov..
6. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6892 003 0091 un ar to funkcionāli saist tām
kām piešķirt adresi „Zvanu tornis”, Bļiž eva, Rund nu pag., Ludzas nov..
7. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6892 003 0061 un ar to funkcionāli saist tām
kām piešķirt adresi „Bliž evas vectic bnieku draudze”, Bļiž eva, Rund nu pag., Ludzas nov..
8. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6892 002 0024 un ar to funkcionāli saist tai
kai piešķirt adresi „Pirševa”, Kovališki, Rund nu pag., Ludzas nov..
9. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6886 001 0388 un ar to funkcionāli saist tai
kai piešķirt adresi „Pildas pasta nodaļa”, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov..
10. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6878 005 0348 un ar to funkcionāli saist tām
kām piešķirt adresi „Atblāzma”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov..
11. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6878 005 0347 un ar to funkcionāli saist tām
kām piešķirt adresi „Palās te”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov..
12. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6878 002 0085 un ar to funkcionāli saist tai
kai piešķirt adresi „Puduri”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov..
13. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6860 001 0655 un ar to funkcionāli saist tai
kai piešķirt adresi „STA-9047”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov..
14. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6860 001 0628 un ar to funkcionāli saist tai
kai piešķirt adresi „Morasdārzi”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov..
15. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6860 001 0606 un ar to funkcionāli saist tai
kai piešķirt adresi „Gaišezers”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov..
16. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6860 001 0333 un ar to funkcionāli saist tai
kai piešķirt adresi „Dzimtene”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov..
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17. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6860 001 0296 un ar to funkcionāli saist tai
kai piešķirt adresi „Kalte”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov..
18. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6860 001 0293 un ar to funkcionāli saist tai
kai piešķirt adresi „Ražošanas ka”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov..
19. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6860 001 0271 un ar to funkcionāli saist tām
kām piešķirt adresi „Alkš i”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov..
20. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6860 001 0162 un ar to funkcionāli saist tai
kai piešķirt adresi „Kunga Apskaidrošanās bazn ca”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov..
21. Piešķirt apb v tai zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6860 001 0305 adresi
„Kristus Augšāmcelšanās bazn ca”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov..
22. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6860 001 0086 un ar to funkcionāli saist tai
kai piešķirt adresi „Vecslabadas pasta nodaļa”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov..
23. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6846 007 0417 un ar to funkcionāli saist tai
kai piešķirt adresi „Klausul tes”, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov..
24. Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6846 007 0407 un ar to funkcionāli saist tām
kām piešķirt adresi „ denstornis”, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov..
25. Piešķirt SIA „KAND”, reģistrācijas numurs 43603063910, piederošai jaunb vei, kura
atrodas uz zemes vien bas 0,34 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6860 001 0605 „Pašvald bas
zeme”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov. (jaunb ves atrašanas vieta, saska ā ar l muma
grafisko pielikumu) adresi „Ezeravoti”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov..
26. Zemes vien ba ar kadastra apz m jumu 6886 001 0487, Pildas pagasts, Ludzas novads
nav adresācijas objekts.
27. Zemes vien ba ar kadastra apz m jumu 6846 007 0449, Briģu pagasts, Ludzas novads
nav adresācijas objekts.
10. §
Par uzm r tās plat bas apstiprināšanu un nekustamā pašuma lietošanas m rķa mai u
A.Trizna
Izskatot sabiedr bas ar ierobežotu atbild bu „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr.40003783960,
izgatavoto Ludzas novada Briģu pagasta zemes robežu plāna projektu zemes vien bai ar kadastra
apz m jumu 6846 010 0027, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta dev to daļu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta
2006.gada 20.j nija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā pašuma lietošanas m rķu klasifikācija un
nekustamā pašuma lietošanas m rķu noteikšanas un mai as kārt ba” , Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 „Zemes kadastrālās
uzm r šanas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.apr ļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”,
Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada 31.janvār apstiprināts ar
pašvald bas saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apb ves noteikumi un Grafiskā daļa” (novada
domes s des protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritoriālās un att st bas pastāv gās
komitejas 2014.gada 16.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt L. F., personas kods XXX, mantojamai zemes vien bai ar kadastra
apz m jumu 6846 010 0027, Briģu pagasts, Ludzas novads plat bu 1,89 ha, saska ā ar izgatavoto
zemes vien bas robežu plānu m rogā 1:2000.
2. Main t zemes vien bai 1,89 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6846 010 0027, Briģu
pagasts, Ludzas novads nekustamā pašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
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galvenā saimnieciskā darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darb ba ir mežsaimniec ba).
11.§
Par nekustamā pašuma lietošanas m rķa mai u
A.Trizna
Sakarā ar to, ka zemes vien bām p c Ludzas novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 31.janvār Ludzas novada domes s d ar
pašvald bas saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apb ves noteikumi un Grafiskā daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3, 1.§.) ir main ta plānotā (atļautā) zemes izmantošana un l dz ar to ir nepieciešams
main t nekustamā pašuma lietošanas m rķi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496
„Nekustāmā pašuma lietošanas m rķu klasifikācija un nekustāmā pašuma lietošanas m rķu
noteikšanas un mai as kārt ba” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa mai u ierosina: ja
stājies sp kā detālplānojums un neapb v tajai zemes vien bai lietošanas m rķis neatbilst
detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā
pašuma lietošanas m rķu klasifikācija un nekustāmā pašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as kārt ba” 18. punkts nosaka, ka lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punktā min tajos gad jumos m neša laikā ierosina nekustamā pašuma pašnieks vai, ja
tāda nav, - tiesiskais vald tājs, valsts vai viet jās pašvald bas zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav,
- nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas m rķa noteikšanu vai mai u var ierosināt ar valsts
vai pašvald bas instit cija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumiem
Nr.496 „Nekustāmā pašuma lietošanas m rķu klasifikācija un nekustāmā pašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as kārt ba”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.apr ļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janvār apstiprināts ar pašvald bas saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apb ves noteikumi un Grafiskā daļa”
(novada domes s des protokols Nr.3, 1.§.) un Ludzas novada domes teritoriālās un att st bas
pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Main t zemes vien bai 5,35 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6892 003 0089, Rund nu
pagasts, Ludzas novads nekustamā pašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darb ba ir mežsaimniec ba).
2. Main t zemes vien bai 3,6 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6892 005 0534, Rund nu
pagasts, Ludzas novads nekustamā pašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darb ba ir mežsaimniec ba).
3. Main t zemes vien bai 2,11 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6892 008 0162, Rund nu
pagasts, Ludzas novads nekustamā pašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darb ba ir mežsaimniec ba).
4. Main t zemes vien bai 1,35 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6892 007 0138, Rund nu
pagasts, Ludzas novads nekustamā pašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
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galvenā saimnieciskā darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darb ba ir mežsaimniec ba).
5. Main t zemes vien bai 3,6 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6892 009 0075, Rund nu
pagasts, Ludzas novads nekustamā pašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darb ba ir mežsaimniec ba).
6. Main t zemes vien bai 1,2 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6892 009 0119, Rund nu
pagasts, Ludzas novads nekustamā pašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darb ba ir mežsaimniec ba).
7. Main t zemes vien bai 0,08 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6846 007 0400, Briģu
pagasts, Ludzas novads nekustamā pašuma lietošanas m rķi no koda 0907 (kaps tu teritorijas
un ar tām saist to ceremoniālo ku un krematoriju apb ve) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki,
zaļās zonas un citas rekreācijas noz mes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darb ba
nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norād ta lietošanas m rķa).
12. §
Par zemes vien bas atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
1.
Izskatot Sabiedr bas ar ierobežotu atbild bu „ALBERTO FOREST”, reģistrācijas numurs
42403028082, juridiskā adrese Rai a iela 32-43, Ludza, Ludzas nov., 2014.gada 9.oktobra
iesniegumu, reģ. Ludzas novada pašvald bā 2014. gada 10.oktobr ar Nr.3.1.1.11.2/3007, par
zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 6892 004 0074 atdal šanu no nekustamā pašuma ar
kadastra numuru 6892 004 0079 „Zavadski”, Rund nu pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā pašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.apr ļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, un Ludzas
novada domes teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na
Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu „ALBERTO FOREST”, reģistrācijas
numurs 42403028082, atdala zemes vien bu 5,61 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6892 004
0074 no nekustamā pašuma ar kadastra numuru 6892 004 0079 „Zavadski”, Rund nu pagasts,
Ludzas novads.
2. Atdal tajai zemes vien bai 5,61 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6892 004 0074,
Rund nu pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo pašumu ar nosaukumu
„Rudzulauki”.
2.
Lēmuma teksts
13. §
Par zemes vien bas piekrit bu Ludzas novada pašvald bai
A.Trizna
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties bām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4¹.panta otrās daļas 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras pieder ba
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1940.gada 21.j lijā nav konstat ta, zemes reformas laikā piekr t pašvald bai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvald bas vārda, ja uz š s zemes ir dz vojamās mājas, kurās esošie dz vokļi
privatiz ti saska ā ar likumu "Par kooperat vo dz vokļu privatizāciju" un likumu "Par
lauksaimniec bas uz mumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties bām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4¹.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka zeme, kuras pieder ba
1940.gada 21.j lijā nav konstat ta, zemes reformas laikā piekr t pašvald bai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvald bas vārda, ja uz š s zemes ir pašvald bai piederošas kas (b ves).
Uz zemes vien bas 1,26 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6860 006 0233 „Liepumāja”,
Beļejova, Istras pag., Ludzas nov. atrodas daudzdz vokļu dz vojamā māja ar saimniec bas kām,
kuras vienpadsmit dz vokļi privatiz ti p c likuma "Par lauksaimniec bas uz mumu un zvejnieku
kolhozu privatizāciju" un viens dz voklis atrodas Ludzas novada pašvald bas bilanc
pamatojoties uz 1993.gada 01.novembra pie emšanas-nodošanas aktu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties bām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4¹.panta otrās daļas 1.punktu, 4.punktu un Ludzas
novada domes teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na
Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Zemes vien ba 1,26 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6860 006 0233 „Liepumāja”,
Beļejova, Istras pag., Ludzas nov. ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai.
14.§
Par Ludzas pils tas ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
S.Jakovļevs
Saska ā ar Ludzas pils tas ģimnāzijas direktores 10.10.2014. iesniegumu Nr.1.18/96 „Par
skolas nolikuma apstiprināšanu”, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvald bām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izgl t bas likuma 22.panta pirmo daļu, Vispār jās izgl t bas
likuma 8. un 9.pantu, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās un att st bas pastāv gās
komitejas 2014.gada 16.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes sociālo, izgl t bas un
kult ras jautājumu pastāv gās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāv gās komitejas
2014.gada 16.oktobra kop gās s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas pils tas ģimnāzijas nolikumu saska ā ar pielikumu.
2. Ar š l muma sp kā stāšanos atz t par sp ku zaud jušu 2011.gada 27.oktobra domes
s d apstiprināto nolikumu (s des protokols Nr.22, 2.§).

15.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
S.Vasiļevska
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
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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.
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
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20.
Lēmuma teksts
21.
Lēmuma teksts
22.
Lēmuma teksts
23.
Lēmuma teksts
24.
Lēmuma teksts
25.
Lēmuma teksts
26.
Lēmuma teksts
27.
Lēmuma teksts
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
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16.§
Par ilgtermi a ieguld jumu norakst šanu
I.Pedāne
1.
Izv rt jot iesniegto informāciju par pilotprojekta “Daudzdz vokļu dz vojamās mājas
Latgales ielā 51, Ludzā, Ludzas novadā siltināšana” stenošanu, tika konstat ts, ka 2011.gada
10.augustā Ludzas novada pašvald ba nosl dza ar SIA “Grand Eko”, reģistrācijas
Nr.40103410373, juridiskā adrese Krišjā a Valdemāra iela 18-7, R ga, l gumu Nr.P-278/2011
„Par tehniskās dokumentācijas vienkāršotās renovācijas kai ar adresi Latgales iela 51, Ludzā
izstrādi”. Kop jā l gumcena, ieskaitot pievienotās v rt bas nodokli ir EUR 2532.71, kas tika
apmaksāta no speciālā budžeta l dzekļiem mājokļu att st bai.
Saska ā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 19
“Par Ludzas novada pašvald bas l dzfinans juma apjomu un tā piešķiršanas kārt bu
daudzdz vokļu dz vojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu
labiekārtošanai un dz vojamo māju renovācijai” tika main ta grāmatved bas uzskaites kārt ba
attiec bā uz izdevumu uzskaiti, ko pašvald ba iegulda daudzdz vokļu māju siltināšanas un
renovācijas darbos, l dz ar to min tie izdevumu ir jāpārklasific no ilgtermi a ieguld jumiem un
kārt jiem izdevumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald bām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārt ba, kādā budžeta iestādes kārto grāmatved bas
uzskaiti” 27.pantu, kas nosaka, ka „budžeta iestāde katra pārskata perioda (finanšu gada, ja
normat vajos aktos par pārskatu sagatavošanu nav noteikts citādi) beigās nov rt , vai nepastāv
paz mes, kas norāda uz ilgtermi a ieguld jumu v rt bas b tisku samazinājumu”, 10.punktu, kas
nosaka ilgtermi a ieguld jumu atz šanas krit rijus, emot v rā Ludzas novada domes sociālo,
izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas, finanšu pastāv gās komitejas 2014.gada
16.oktobra kop gās s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Norakst t no pašvald bas bilances ilgtermi a ieguld jumu „Vienkāršotās renovācijas kai
ar adresi Latgales iela 51, Ludza, Ludzas novads” izstrādāto dokumentāciju EUR 2532.71
apm rā.
2.
Izv rt jot iesniegto informāciju par siltumtrašu rekonstrukcijas tehniskās
dokumentācijas izstrādi Ludzas pils tā, tika konstat ts, ka 2011.gada 19.oktobr Ludzas novada
pašvald ba nosl dza ar SIA “Strauti i ES”, reģistrācijas Nr.40103326161, juridiskā adrese
Sarkandaugavas iela 26/5-285, R ga, l gumu Nr.TP12/2011 „Tehniski ekonomiskā pamatojuma
izstrāde siltumapgādes sist mas rekonstrukcijai Ludzas pils tā”. Kop jā l gumcena, ieskaitot
pievienotās v rt bas nodokli ir EUR 4339.75, 2011.gada 19.oktobr Ludzas novada pašvald ba
nosl dza ar SIA “Baltex Group”, reģistrācijas Nr. 40103274353, juridiskā adrese Ropažu iela
52/56-13, R ga, l gumu Nr.2011-01/27 “Par pieteikuma sagatavošanu siltumapgādes sist mas
rekonstrukcijai Ludzas pils tā” programma “Pasākumi centraliz tās siltumapgādes sist mu
efektivitātes paaugstināšanai”. Kop jā l gumcena, ieskaitot pievienotās v rt bas nodokli ir EUR
2777.45. 2011.gada 21.novembr
Ludzas novada pašvald ba nosl dza ar A/S
“Komunālprojekts”, reģistrācijas Nr. 40003005372, juridiskā adrese Hanzas iela 16, R ga,
l gumu Nr. 11-34-029 “Par Ludzas siltumtrases rekonstrukcijas tāmes izstrādi”. Kop jā
l gumcena, ieskaitot pievienotās v rt bas nodokli ir EUR 1093.62. 2012.gada 1.augustā Ludzas
novada pašvald ba nosl dza ar A/S “Komunālprojekts”, reģistrācijas Nr. 40003005372,
juridiskā adrese Hanzas iela 16, R ga l gumu Nr. 12-34-020 “Par siltumtrašu rekonstrukcijas
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projekta izstrādi”. Kop jā l guma summa, ieskaitot pievienotās v rt bas nodokli ir EUR
3408.92.
Sakarā ar to, ka objekts ir iekļauts projektā “Siltumapgādes sist mas rekonstrukcija
Ludzas pils tā” programma “Infrastrukt ra un pakalpojumi”, apakšaktivitāte “Pasākumi
centraliz tās siltumapgādes sist mu efektivitātes paaugstināšanai” , Ludzas novada pašvald ba
min tos darbus neveica. Tos veica SIA “Ludzas apsaimniekotājs”, kurš sniedz siltumapgādes,
piegādes un sadales pakalpojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald bām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārt ba, kādā budžeta iestādes kārto grāmatved bas
uzskaiti”, 10.1.punktu, kas nosaka, ka ilgtermi a ieguld jumus atz st, ja iestāde pati to izmanto
pakalpojumu sniegšanai, emot v rā Ludzas novada domes sociālo, izgl t bas un kult ras
jautājumu pastāv gās komitejas, finanšu pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra kop gās
s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Norakst t no pašvald bas bilances ilgtermi a ieguld jumu „Siltumapgādes sist mas
rekonstrukcija Ludzas pils tai” izstrādāto dokumentāciju EUR 11619,74 apm rā.
17.§
Par debitoru parādu dz šanu
L.Mežule
Saska ā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu
Nr.1486 „Kārt ba, kādā budžeta iestādes kārto grāmatved bas uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka,
ka „ Pras bas, kuru piedzi a saska ā ar ties bu normām ir neiesp jama, jo parādnieks ir likvid ts
vai miris vai ir pagājis parāda piedzi as iesp jam bas termi š, izsl dz no uzskaites un atz st
pār jos izdevumos...”, un emot v rā Ludzas novada domes sociālo, izgl t bas un kult ras
jautājumu pastāv gās komitejas, finanšu pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra kop gās
s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Dz st debitoru parādus, norakstot no pašvald bas bilances 2014.gada budžeta izmaksās:
1. parādu par komunālajiem pakalpojumiem EUR 1978.66 kopsummā, saska ā ar
1.pielikumu;
2. parādu par zemes nomu EUR 103.81 kopsummā, saska ā ar 2.pielikumu;
3. parādu par veco ļaužu apr pes mājas „Raipole” pakalpojumiem EUR 329.20
kopsummā, saska ā ar 3.pielikumu.
18.§
Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas un siltuma zudumu ūdens cirkulācijai
iekš jos t klos maksas apmaksu
A.Poikāne
Ludzas novada pašvald ba ir izskat jusi 2014.gada 14.oktobra sabiedr bas ar ierobežotu
atbild bu “Ludzas apsaimniekotājs”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā adrese –
Krišjā a Barona iela 49, Ludza, v stuli Nr. 1-9/621 „Par br vo dz vokļu apsaimniekošanas
maksas apmaksu” (reģ. pašvald bā 14.10.2014. Nr.3.1.1.8.1/901) ar l gumu segt no Ludzas
novada pašvald bas budžeta l dzekļiem 2014.gada septembra m nes apr ķināto summu
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EUR 156,21 par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu un EUR 9,76 par siltuma
zudumiem dens cirkulācijai iekš jos t klos maksas apmaksu.
Izv rt jot Ludzas novada domes r c bā esošo informāciju un v stul m pievienotos
dokumentus, kā ar ar lietu saist tos apstākļus, pamatojoties uz 2006. gada 12. decembra MK
noteikumu Nr.999 „Kārt ba, kādā dz vojamās telpas rnieks un iz r tājs nor ķinās ar pakalpojumu
sniedz ju par pakalpojumiem, kas saist ti ar dz vojamās telpas lietošanu” 25. punktu un emot
v rā Ludzas novada domes sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas, finanšu
pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra kop gās s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nor ķinos ar sabiedr bu ar ierobežotu atbild bu “Ludzas apsaimniekotājs” iekļaut
izdevumus par Ludzas novada pašvald bas pašumā esošo neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas
maksas un siltuma zudumiem dens cirkulācijai iekš jos t klos maksas apmaksu 2014.gada
septembra m nes par summu EUR 165,97 (viens simts sešdesmit pieci euro 97 centi).
2. Veikt Ludzas novada pašvald bas pašumā esošo neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas
izdevumus un siltuma zudumiem dens cirkulācijai iekš jos t klos maksas apmaksu par
2014.gada septembra m nesi piln gu apmaksu EUR 165,97 (viens simts sešdesmit pieci euro 97
centi) apm rā no Ludzas novada pašvald bas budžeta dz vokļu saimniec bas uztur šanai
paredz tiem l dzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvald bas sekretārei piecu dienu laikā p c domes s des protokola parakst šanas
rakstveidā nos t t SIA “Ludzas apsaimniekotājs” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
19. §
Par dz vojamās mājas pārvald šanas ties bu nodošanu dz vokļu pašnieku
biedr bai “Mūsu māja 106”
A.Poikāne
Ludzas novada pašvald ba 2014.gada 16.oktobr sa ma biedr bas “M su māja 106”
reģistrācijas Nr. 4240008228284, adrese: Latgales ielā 106, Ludzā iesniegumu (pašvald bā reģ.
16.10.2014. Nr.3.1.1.8.1/912) par dz vojamās mājas Ludzā, Latgales ielā 106 pārvald šanas
ties bu nodošanu, un pievienoti 2014.gada 15.februāra dz vojamās mājas Latgales ielā 106,
Ludzā, Ludzas novadā dz vokļu pašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2014.gada
23.septembra LR uz mumu reģistra L muma Nr. 16-33/142475 “Par biedr bas ierakst šanu
biedr bu un nodibinājumu reģistrā” kopija kā ar biedr bas “M su māja 106” stat tu kopija.
Likuma „Par valsts un pašvald bu dz vojamo māju privatizāciju” 51.panta piektās daļas
2.punkts nosaka, ka iesniegts dz vojamās mājas dz vokļu pašnieku kopsapulces protokols par
dz vojamās mājas kop pašumā esošās daļas pārvald šanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu attiec gajai dz vokļu pašnieku sabiedr bai vai ar dz vokļu pašnieku savstarp ju l gumu
pilnvarotai personai, dz vokļu pašnieku sabiedr bas stat ti un apliec ba par reģistrāciju
Uz mumu reģistrā vai dz vokļu pašnieku savstarp js l gums, un emot v rā Ludzas novada
domes teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra s des atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele,
Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot dz vojamās mājas Latgales ielā 106, Ludzā, Ludzas novadā pārvald šanas
ties bas dz vokļu pašnieku biedr bai “M su māja 106” reģistrācijas Nr.4240008228284, adrese:
Latgales ielā 106, Ludzā ar „Aktu par nekustamā pašuma nodošanu un pār emšanu dz vokļu
pašnieku pārvald šanā un apsaimniekošanā” kā ar mājai piesaist to zemes gabalu.
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2. Apstiprināt komisiju par nekustamā pašuma nodošanu pašnieka pārvald šanā un
apsaimniekošanā 3 cilv ku sastāvā:
komisijas priekšs d tājs – S.Jakovļevs, Ludzas novada pašvald bas izpilddirektors;
komisijas locekļi - A.Enikovs, grāmatvedis;
A.Poikāne, nekustamā pašuma ekonomiste.
3. Juridiskai nodaļai nosl gt l gumu ar biedr bu “M su māja 106” par pašvald bai
piederošo dz vokļu res maksas peļ as daļas iekas šanu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
20. §
Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas autoceļu programmā 2014. gadam
A.Isakovičs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald bām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, emot v rā Ludzas novada domes sociālo, izgl t bas un kult ras
jautājumu pastāv gās komitejas, finanšu pastāv gās komitejas 2014.gada 16. oktobra kop gās
s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Saska ā ar l muma 1.pielikumu izdar t groz jumus Ludzas novada domes 2014.gada
23.janvār apstiprinātajā Ludzas novada pašvald bas autoceļu programmā 2014.gadam un izteikt
punktus 1.2.3., 1.2.4, 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7. šādā redakcijā:
1.2.3. Ielu un ceļu projekt šana
EUR 0
1.2.4. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija
EUR 19364
1.2.5. Ielu rekonstrukcijas projektu l dzfinans jums
EUR 61004
1.2.6. Pagastu autoceļu periodiskā uztur šana
EUR 83195
1.2.7. Pašvald bas autoceļu uztur šanas agregātu iegāde
EUR 7125
21.§
Par saistošo noteikumu Nr. 22 ”Par groz jumiem Ludzas novada domes 2014.gada
23.janvāra saistošos noteikumos Nr.1
„Par Ludzas novada pašvald bas budžetu 2014.gadam”” apstiprināšanu
L.Mežule
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvald bām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvald bu budžetiem”, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās un
att st bas pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes
sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas un Ludzas novada domes finanšu
pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra kop gās s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes Saistošos noteikumus Nr.22 „Par groz jumiem
Ludzas novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada
pašvald bas budžetu 2014.gadam””, saska ā ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas administrat vajai nodaļai Saistošos noteikumus
Nr.22 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošos noteikumos Nr.1
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„Par Ludzas novada pašvald bas budžetu 2014.gadam”” triju dienu laikā rakstveidā un
elektroniskā veidā nos t t Vides aizsardz bas un reģionālās att st bas ministrijai.
22.§
Par Ludzas novada bāri tiesas skaitliskā sastāva noteikšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Bāri tiesu likuma 7.pantu, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās
un att st bas pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes
sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas un Ludzas novada domes finanšu
pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra kop gās s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.novembri noteikt Ludzas novada bāri tiesas skaitlisko sastāvu:
bāri tiesas priekšs d tājs, bāri tiesas priekšs d tāja vietnieks un 10 (desmit) bāri tiesas locekļi.
2. Ar 2014.gada 1.novembri sp ku zaud Ludzas novada domes 2009.gada 30.j lija s des
l muma „Novada pašvald bas bāri tiesas izveidošana” (protokols Nr.5, 22.§) 3.punkts.
23.§
Par Ludzas novada bāri tiesas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
I.Gajevska
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald bām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1037 „Bāri tiesas darb bas noteikumi”
2.punktu,
emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas
2014.gada 16.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes sociālo, izgl t bas un kult ras
jautājumu pastāv gās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāv gās komitejas 2014.gada
16.oktobra kop gās s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ludzas novada bāri tiesas nolikumu jaunā redakcijā saska ā ar pielikumu.
24.§
Par Ludzas novada bāri tiesas locekļa iev l šanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald bām” 21.panta pirmās daļas
26.punktu, Bāri tiesu likuma 9.panta pirmo daļu, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās
un att st bas pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes
sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas un Ludzas novada domes finanšu
pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra kop gās s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ar 2014.gada 1.novembri iev l t Fridiju Bokišu, personas kods XXX, par Ludzas novada
bāri tiesas locekli uz pieciem gadiem, t.i., l dz 2019.gada 31.oktobrim.
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25.§
Par Ludzas novada pašvald bas iestādes “Ludzas novada būvvalde” likvid šanu
S.Jakovļevs
Saska ā ar likuma ”Par pašvald bām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 5.punktu, Ludzas novada pašvald bas iestādes ”Ludzas
novada b vvalde” nolikuma (apstiprināts ar Ludzas novada domes 27.03.2014. s des l mumu
”Par Ludzas novada pašvald bas iestādes „Ludzas novada b vvalde” izveidošanu” (protokols
Nr.4, 38.§)) 3.punktu, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās un att st bas pastāv gās
komitejas 2014.gada 16.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes sociālo, izgl t bas un
kult ras jautājumu pastāv gās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāv gās komitejas
2014.gada 16.oktobra kop gās s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 30.novembri likvid t Ludzas novada pašvald bas iestādi ”Ludzas novada
b vvalde” (turpmāk-Iestāde), nododot tās pārvaldes uzdevumus Ludzas novada pašvald bas
iestādei ”Ludzas novada pašvald ba”.
2. Noteikt, ka Ludzas novada pašvald bas iestāde ”Ludzas novada pašvald ba” ir Iestādes
funkciju, ties bu, saist bu, finanšu l dzekļu, mantas, arh va un lietved bas pār m ja.
3. Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram S.Jakovļevam izveidot likvidācijas
komisiju un organiz t visas nepieciešamās darb bas l muma izpildei.
4. Ar likvidāciju saist tos izdevumus segt no Iestādes budžeta.
5. Noteikt, ka p c Iestādes likvidācijas Iestādes darbinieki turpina darba tiesiskās
attiec bas Ludzas novada pašvald bas iestād ”Ludzas novada pašvald ba”.
6. Uzdot Ludzas novada pašvald bas Administrat vās nodaļas personāla speciālistei
I.Strazdai sagatavot groz jumus darbinieku darba l gumos.
7. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada domes priekšs d tājai A.Gendelei.
26.§
Par Ludzas novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.23 „Par groz jumiem Ludzas
novada pašvald bas 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada
pašvald bas nolikums” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald bām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu, 24.pantu, un emot v rā Ludzas novada domes sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu
pastāv gās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra
kop gās s des atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas
2014.gada 16.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Ludzas novada pašvald bas saistošos noteikumus Nr.23 ”Par groz jumiem
Ludzas novada pašvald bas 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Ludzas novada
pašvald bas nolikums”” saska ā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvald bas sekretārei I.Vondai:
2.1. triju dienu laikā p c saistošo noteikumu parakst šanas saistošos noteikumus Nr.23
”Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Ludzas novada pašvald bas nolikums”” rakstiskā un elektroniskā veidā nos t t Vides
aizsardz bas un reģionālās att st bas ministrijai zināšanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiec bu speciālistei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr. 23 ”Par
groz jumiem Ludzas novada pašvald bas 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Ludzas novada pašvald bas nolikums”” saska ā ar likuma „Par pašvald bām” 24.panta trešo
daļu public t Ludzas novada pašvald bas mājas lapā www.ludza.lv un nodrošināt saistošo
noteikumu “Ludzas novada pašvald bas nolikums” pieejam bu Ludzas novada pašvald bas kā.
4. Uzdot pagastu pārvalžu vad tājiem nodrošināt saistošo noteikumu Nr.23 ”Par
groz jumiem Ludzas novada pašvald bas 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Ludzas novada pašvald bas nolikums”” pieejam bu pagastu pārvalžu kās.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
27.§
Par noteikumu „Par reprezentācijas izdevumu
uzskaites un norakst šanas kārt bu” apstiprināšanu
K.Nikolajeva, A.Gendele, L.Greitāne, E.Obrumāne
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatved bu”, likumu „Par budžetu un finanšu vad bu”,
likumu 21.10.2003. MK noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatved bas kārtošanu un
organizāciju” saska ā ar likuma „Par pašvald bām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, emot v rā
Ludzas novada domes sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas, Ludzas
novada domes finanšu pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra kop gās s des atzinumu,
Ludzas novada domes teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na
Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakst šanas
kārt bu” saska ā ar pielikumu uz 2 (divām) lapām.
2. Uzdot pašvald bas sekretārei Inārai Vondai nos t t elektroniski domes l mumu
pašvald bas iestād m un strukt rvien bām.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
28. §
Par 27.10.2011. Ludzas novada domes l muma “Par nekustamā pašuma,
zemesgabala 0,59 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6860 001 0263, “Bules”,
ciems Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai”
(protokols Nr. 22, 32.§) atcelšanu
E.Mekšs
2011.gada 27.oktobr Ludzas novada domes s d tika pie emts l mums “Par nekustamā
pašuma, zemesgabala 0,59 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6860 001 0263, “Bules”, ciems
Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 22, 32.§).
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2012.gada 23.februār Ludzas novada domes s d tika pie emts l mums “Par nekustamā
pašuma, apb v ta zemesgabala “Bules”, Istras pagasts, Ludzas novads nosac tās cenas
apstiprināšanu” (protokols Nr. 5, 35.§). Pamatojoties uz augstāk min to Ludzas novada domes
l muma tika nos t ts atsavināšanas pazi ojums Ritai Bulei ar l gumu četru m nešu laikā p c
pazi ojuma sa emšanas dienas sniegt atbildi, norādot samaksas termi u nor ķiniem par augstāk
min to nekustamo pašumu.
2014.gada 31.janvār Ludzas novada dome nos t ja Ritai Bulei v stuli “Par informācijas
sniegšanu” un sniegt rakstisku atbildi par apb v ta zemes gabala atsavināšanas proced ras
turpmāko gaitu, bet pašvald bā atbilde netika sa emta.
Saska ā ar MK noteikumu Nr.109 “Kārt ba, kādā atsavināma valsts un pašvald bu manta”
16.punktu, kas nosaka, ja persona, kam ir pirmpirkuma ties bas, normat vajos aktos noteiktajā
termi ā pirmpirkuma ties bas nav izmantojusi, sabiedr ba vai attiec gā pašvald bas dome atceļ
l mumu par apb v ta zemesgabala atsavināšanu, ja tas ir bijis pie emts saska ā ar Valsts un
pašvald bu pašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu.
Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavināšanas komisijas 2014.gada 17.septembra l mumu
“Par 27.10.2011. Ludzas novada domes l muma “Par nekustamā pašuma, zemesgabala 0,59 ha
plat bā ar kadastra apz m jumu 6860 001 0263, “Bules”, ciems Vecslabada, Istras pagasts,
Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 22, 32.§) atcelšanu”, un emot v rā
Ludzas novada domes teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra s des
atzinumu un Ludzas novada domes sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas
un finanšu pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra kop gās s des atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt 27.10.2011. Ludzas novada domes l mumu “Par nekustamā pašuma,
zemesgabala 0,59 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6860 001 0263, “Bules”, ciems Vecslabada,
Istras pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 22, 32.§).
2. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.

29. §
Par 24.03.2011. Ludzas novada domes l muma “Par apbūv ta zemesgabala ar kadastra
numuru 6880 001 0636, adrese “ ukši”, ciems ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 4, 46.§) atcelšanu
E.Mekšs
2011.gada 24.martā Ludzas novada domes s d tika pie emts l mums “Par apb v ta
zemesgabala ar kadastra numuru 6880 001 0636, adrese-“ ukši”, ciems ukši, ukšu pagasts,
Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 4, 46.§).
2011.gada 22.septembr Ludzas novada domes s d tika pie emts l mums “Par
nekustamā pašuma, apb v ta zemesgabala ar kadastra numuru 6880 001 0636, adrese-“ ukši”,
ukšu pagasts, Ludzas novads nosac tās cenas apstiprināšanu” (protokols Nr. 19, 18.§).
Pamatojoties uz augstāk min to Ludzas novada domes l mumu tika nos t ts pazi ojums
Kooperat vai sabiedr bai “ ukši” ar l gumu četru m nešu laikā p c pazi ojuma sa emšanas
dienas sniegt atbildi, norādot samaksas termi u nor ķiniem par nekustamo pašumu.
2014.gada 31.janvār Ludzas novada dome nos t ja Kooperat vai sabiedr bai “ ukši”
v stuli “Par informācijas sniegšanu” un sniegt rakstisku atbildi par apb v ta zemes gabala
atsavināšanas proced ras turpmāko gaitu, bet pašvald bā atbilde netika sa emta.
Saska ā ar MK noteikumiem Nr.109 “Kārt ba, kādā atsavināma valsts un pašvald bu
manta” 16.punktu, kas nosaka, ja persona, kam ir pirmpirkuma ties bas, normat vajos aktos
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noteiktajā termi ā pirmpirkuma ties bas nav izmantojusi, sabiedr ba vai attiec gā pašvald bas
dome atceļ l mumu par apb v ta zemesgabala atsavināšanu, ja tas ir bijis pie emts saska ā ar
Valsts un pašvald bu pašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumu. Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavināšanas komisijas 2014.gada
17.septembra l mumu „Par 24.03.2011. Ludzas novada domes l muma “Par apb v ta
zemesgabala ar kadastra numuru 6880 001 0636, adrese “ ukši”, ciems ukši, ukšu pagasts,
Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 4, 46.§) atcelšanu”, un emot v rā Ludzas
novada domes teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra s des
atzinumu un Ludzas novada domes sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas
un finanšu pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra kop gās s des atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt 24.03.2011. Ludzas novada domes l mumu “Par apb v ta zemesgabala ar
kadastra numuru 6880 001 0636, adrese “ ukši”, ciems ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 4, 46.§).
2. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
30. §
Par nekustamā pašuma - dz vokļa Nr.2, Ezera šķ rsielā 6, Ludza, Ludzas novads, izsoles
protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
E.Mekšs
2014.gada 28.augustā Ludzas novada dome pie ma l mumu “Par nekustamā pašuma dz vokļa Nr.2, Ezera šķ rsiela 6, Ludzā, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.15 36.§).
2014.gada 15.oktobr tika r kota nekustamā pašuma - dz vokļa Nr.2, Ezera šķ rsiela 6,
Ludzā, Ludzas novads izsole, kurā piedal jās viens pretendents. E. P. nosolot augstāko summu
1327,38 EUR (viens t kstotis tr s simti divdesmit septi i euro 38 centi) ir ieguvis ties bas ieg t
pašumā nekustamo pašumu dz vokli Nr.2, Ezera šķ riela 6, Ludzā, Ludzas novads.
Saska ā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 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”, savukārt likuma 30.panta
pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu
divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
Pirkuma maksa 2014.gada 15.oktobr ir samaksāta pilnā apm rā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald bām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas 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 atsavināšanas komisijas 2014.gada
15.oktobr organiz tās izsoles rezultātiem, un emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās un
att st bas pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra s des atzinumu un Ludzas novada domes
sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas un finanšu pastāv gās komitejas
2014.gada 16.oktobra kop gās s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā pašuma – dz vokļa Nr.2, Ezera šķ rsielā 6, Ludzā, Ludzas
novadā ar kadastra numuru 6801 900 2426, kas sastāv no dz vokļa Nr.2 30,3 kvm plat bā
(kop pašuma domājamās daļas 3026/7013 no b ves ar kadastra apz m jumu 6801 004 0127 001;
6801 004 0140 002; 6801 004 0140 003 un zemes domājamā daļas 3026/7013 ar kadastra
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apz m jumu 6801 004 0127) 2014.gada 15.oktobra izsoles rezultātus un par izsoles uzvar tāju
atz t E. P. personas kods XXX, adrese (adrese), kuram ir ties bas ieg t pašumā nekustamo
pašumu – dz vokli Nr.2, Ezera šķ rsiela 6, Ludzā, Ludzas novads par pirkuma maksu EUR
1327,38 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit septiņi euro 00 centi).
2. Juridiskai nodaļai septi u dienu laikā p c izsoles rezultātu apstiprināšanas nosl gt
pirkuma l gumu saska ā ar 1.punktu un sagatavot pie emšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
31. §
Par nekustamā pašuma “Jeļisejevi”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads pirmās
izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu
E.Mekšs
2014.gada 24.apr l Ludzas novada domes s d tika pie emts l mums “Par nekustamā
pašuma “Jeļisejevi”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 37.§). 2014.gada 15.oktobr tika r kota nekustamā
pašuma - “Jeļisejevi”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, izsole, kurā nepieteicās
neviens pretendents, l dz ar to izsole ir bijusi nesekm ga.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka,
ka r kot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā instit cija, kas organiz nekustamā pašuma
atsavināšanu (9.pants) var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Komisija, izv rt jot situāciju, iesaka r kot otro izsoli ar aušupejošu soli un samazināt izsoles
sākumcenu par 20%.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, un emot v rā Ludzas novada
domes finanšu pastāv gās komitejas, sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās
komitejas 2014.gada 16.oktobra kop gās s des atzinumu un teritoriālās un att st bas pastāv gās
komitejas 2014.gada 16.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2014.gada 15.oktobra nekustamā pašuma - “Jeļisejevi”, Vecslabada, Istras
pagasts, Ludzas novads, pirmās izsoles protokolu Nr.1 un atz t izsoli par nesekm gu.
2. Apstiprināt nekustamā pašuma “Jeļisejevi”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads,
kas sastāv no zemes vien bas (kadastra apz m jums 6860 001 0255) 0,19 ha palt bā un
dz vojamās mājas (kadastra apz m jums 6860 001 0255 001) ar trim pal g kām (kadastra
apz m jums (6860 001 0255 002; 6860 001 0255 003; 6860 001 0255 004) otrās izsoles
sākumcenu - EUR 3977,04 (tr s tūkstoši devi i simti septi desmit septi i euro un 04 centi)
un izsoles noteikumus, saska ā ar pielikumu.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
32. §
Par br vpusdienu un bezmaksas dināšanas internātā piešķiršanu
E.Mekšs
1. Izskatot Istras vidusskolas direktores I.Šteimanovas 2014.gada 14.oktobra iesniegumu,
reģ. Nr. 3.1.1.11.2/3040, par dināšanas izdevumu apmaksu skolniecei Innai Maļinovskai no
skolas budžeta un emot v rā Ludzas novada domes sociālo, izgl t bas un kult ras pastāv gās
komitejas, finanšu pastāv gās komitejas 2014.gada 16.oktobra kop gās s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita
Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1.1. Piešķirt br vpusdienas un bezmaksas dināšanu internātā Istras vidusskolas 12.klases
skolniecei I. M., personas kods XXX, no 2014.gada 1.oktobra l dz 2014.gada 31.decembrim.
1.2. Finans juma avots – Ludzas novada Istras vidusskolas budžets.
33. §
Informācija par Ludzas novada pašvald bas budžeta izpildi l dz 01.10.2014.
A.Gendele
Inform par Ludzas novada pašvald bas budžeta izpildi l dz 01.10.2014.. Pielikumā
pārskats par budžeta izpildi l dz 01.10.2014..
Atz m , ka budžeta ie mumi laika posmā l dz 01.10.2014. ir l dzv rt gi budžeta
ie mumiem laika posmā l dz 01.10.2013..
Pašvald bas budžeta ie mumi EUR 9 642 901, izpilde pret gada plānu 77,54 %.
Inform par nodokļu (iedz votāju ienākuma nodoklis, nekustamā pašuma nodoklis,
azartsp ļu nodoklis, nodoklis par atsevišķām prec m un pakalpojumu veidiem) ie mumiem,
maksas pakalpojumiem un citiem ie mumiem. Atz m , ka pašuma nodokļa izpilde no gada
sākuma 102,82%, tiek piedz ti parādi par komunālajiem pakalpojumiem.
Izdevumu izpilde no gada sākuma EUR 9 866 551, 68,51%. Aiz mumu menedž šanu
deva ekonomiju EUR 58 000. Atz m , ka budžeta izdevumi tiek plānoti.
Inform par speciālā budžeta izpildi, sa emtajiem ziedojumiem.
Uzklausot sniegto zi ojumu, Ludzas novada domes deputāti vienojas:
Ludzas novada domes priekšs d tājas A.Gendeles sniegto informāciju par Ludzas novada
pašvald bas budžeta izpildi l dz 01.10.2014. pie emt zināšanai.
Tiek skat ti domes s des papildus darba kārt bas jautājumi.
34.§
Par adreses piešķiršanu vai mai u zemes vien bām un kām Ludzas novadā
V.Kušners
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald bām” 21.pantu un Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 “Adresācijas sist mas noteikumi”, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita
Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Main t zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6880 003 0118 un ar to funkcionāli
saist tai kai adresi no „ ka”, Gaveiki, ukšu pag., Ludzas nov. uz adresi „Ceļtekas”, Gaveiki,
ukšu pag., Ludzas nov..
2. Piešķirt zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 6888 003 0017 un ar to funkcionāli
saist tām kām adresi „Kadiķi”, Čipoti, Pure u pag., Ludzas nov..
35. §
Par nekustamā pašuma nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
Saska ā ar Nekustamā pašuma valsts kadastra informācijas sist mas datiem, nekustamajam
pašumam ar kadastra numuru 6892 005 0414, Rund nu pagasts, Ludzas novads nav piešķirts
pašuma nosaukums.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā pašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.apr ļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita
Greitāne, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt nekustamajam pašumam ar kadastra numuru 6892 005 0414 Rund nu pagasts,
Ludzas novads, kurš sastāv no zemes vien bām 5,09 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6892 005
0328, 4,63 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6892 005 0414 un 2,74 ha plat bā ar kadastra
apz m jumu 6892 006 0184, nosaukumu „Draudzes zemes”.
36. §
Par zemes vien bas piekrit bu Ludzas novada pašvald bai
A.Trizna
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties bām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4¹.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka zeme, kuras pieder ba
1940.gada 21.j lijā nav konstat ta, zemes reformas laikā piekr t pašvald bai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvald bas vārda, ja uz š s zemes ir pašvald bai piederošas kas (b ves).
Uz zemes vien bas 0,1 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6892 005 0167 „Pāvuli”,
Rund ni, Rund nu pag., Ludzas nov. atrodas dz vojamā māja ar saimniec bas kām, kuras
atrodas Ludzas novada pašvald bas bilanc pamatojoties uz 2014.gada 20.oktobra Ludzas novada
pašvald bas izzi u Nr.3.1.1.13/749.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties bām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4¹.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Zemes vien ba 0,1 ha plat bā (vairāk vai mazāk, cik b s zemi dabā uzm rot) ar kadastra
apz m jumu 6892 005 0167 „Pāvuli”, Rund ni, Rund nu pag., Ludzas nov. ir piekr toša Ludzas
novada pašvald bai.
37. §
Par zemes vien bas atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
Lēmuma teksts
Domes s des papildus darba kārt bas jautājumi izskat ti.
Ludzas novada domes priekšs d tāja A.Gendele aicina skolās veidot dziļāku izpratni par
ekonomiskajām un sociālajām kopsakar bām, uz m jdarb bu, tostarp pašnodarbināt bu, par
karjeras izveides un sava biznesa uzsākšanas iesp jām nākotn .
Atz m , ka pašvald bas uzdevums ir veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti un
uz m jdarb bas vides att st bu novadā.
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Ludzas novada izgl t bas iestāžu vad tāji inform par ekonomikas stundām, jauniešu
teor tiskajām pamatzināšanām ekonomikā, ieinteres t bu un izpratni par komercdarb bas b t bu,
m rķtiec gu profesijas un karjeras izv li, projektu ned ļām, skolu sadarb bu ar uz m jiem.
Ierosina turpināt Ludzas novada skol nu vasaras nodarbināt bas pasākumu. Skol niem ir
iesp ja paaugstināt praktiskās darba iema as, rodas izpratne par profesijām un nepieciešamo
zināšanu l meni, darba saturu, pienākumiem, g st pirmo praktisko pieredzi profesionāļu
uzraudz bā.
Ludzas novada domes deputāti aicina pedagogus veidot izpratni par likumdošanas
pamatiem un nodokļu politiku, uz m jdarb bas vidi, noz mi ilgtsp j gā reģiona, valsts att st bā,
uz m jsp ju noz mi m sdienu darba tirg .
Uzklausot sniegto informāciju, priekšlikumus, Ludzas novada domes deputāti vienojas:
Sniegto informāciju pie emt zināšanai. Pašvald bai un Ludzas novada izgl t bas iestād m
turpināt diskusiju par skol nu pamatzināšanām uz m jdarb bā un pašiniciat vas att st šanu.
Inform t skolotājus un jauniešus par praktisku uz m jdarb bas apguves iesp ju skolas laikā.
S di sl dz plkst. 14.55.
S des vad tāja
Domes s des protokols parakst ts 2014.gada 24.oktobr .

A.Gendele

S des protokol tāja
Domes s des protokols parakst ts 2014.gada 24.oktobr .

I.Vonda

