LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
S DES PROTOKOLS
2014.gada 27.martā

Ludz

Protokols Nr. 4

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atkl j plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdēt ja Alīna Gendele
Protokolē – administratīv s nodaļas person la speci liste In ra Strazda
Sēdē piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Olita Bakl ne, Regīna Vorobjova
Sēdē nepiedal s: nav
Sēdē kl tesošas personas:
- Vilhelms Kušners, zemes ierīcības inženieris; Anatolijs Trizna, zemes lietu speci lists;
Sergejs Jakovļevs, pašvaldības izpilddirektors; Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators;
Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību speci liste; Aina Poikāne, nekustam īpašuma
ekonomiste; Ilona Igovena, attīstības un nekustam īpašuma nodaļas vadīt ja; Krist ne
Nikolajeva, juridisk s nodaļas vadīt ja; Inese Kamzole, administratīv s nodaļas vadīt ja; Juris
Kučinskis, būvinspektors
- Sergejs Timofejevs, laikraksta „Ludzas Zeme” žurn lists, Ilona Se kova, Ludzas Invalīdu
biedrības vadīt ja, Vera Borodkina, iedzīvot ja Sporta iel 14 dz.2, Ludz .
S des vad tāja A.Gendele piedāvā balsot par domes s des darba kārt bu. S des darba
kārt bā ir 41 jautājums.
Atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes darba k rtība apstiprin ta.
S des vad tāja A.Gendele piedāvā balsot par domes s des papildus darba kārt bu. S des
papildus darba kārt bā ir 12 jautājumi.
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Domes s des papildus darba kārt ba:
1. Par Saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Ludzas novada domes saistošajos noteikumos
Nr.10 „Par Ludzas novada pašvaldības soci lajiem pakalpojumiem”” apstiprin šanu.
2. Par materi l s palīdzības piešķiršanu neparedzētos gadījumos.
3. Par nekustam īpašuma lietošanas mērķa mai u zemes vienībai ar adresi „Pašvaldības
zeme”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads.
4. Par nekustam īpašuma „Pagasta zeme”, Istras pagasts, Ludzas novads piešķiršanu
nom .
5. Par adreses piešķiršanu ēkai.
6. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9, Latgales iel 242, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai.
7. Par zemes gabala 1.5 ha ar kadastra apzīmējumu 68600010333 „Pagasta līcis”,
Vecslabada, Ludzas novads atsavin šanas ierosin juma izskatīšanas atteikšanu.
8. Par 2014.gada 23.janv ra Ludzas novada domes sēdes protokola Nr.2 97.§ „Par
rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar V. D. un zvejas limita pašpatēri a zvejai
Soidu ezer 2014.gadam iedalīšanu” atcelšanu.
9. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar E. D. un zvejas limita
pašpatēri a zvejai Soidu ezer 2014.gadam iedalīšanu.
10. Par Ludzas novada ukšu pagasta bibliotēkas vadīt jas iecelšanu amat uz iest des
vadīt ja prombūtnes laiku.
11. P rskats par Ludzas novada būvvaldes darbību 2013.gad .
12. Ludzas novada domes priekšsēdēt jas A.Gendeles skaidrojums par Ludzas novada
domes deput ta V.Diba ina 20.03.2014. pieprasījum minētajiem jaut jumiem.
Atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes papildus darba k rtība
apstiprin ta.
Darba kārt ba:
1. Par adreses piešķiršanu, mai u un apstiprin šanu zemes vienīb m un ēk m Ludzas
novad .
2. Par adrešu precizēšanu dzīvokļu telpu grup m Ludzas novada Ludzas pilsēt .
3. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
4. Par zemes platību apstiprin šanu.
5. Par zemes nomas līguma termi a pagarin šanu.
6. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
7. Par zemes lietošanas mērķa mai u Ludzas novada Ludzas pilsētas teritorij .
8. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītoš m Ludzas novada pašvaldībai.
9. Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu vai mai u zemes vienībai.
10. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fond .
11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem
Ludzas novada pašvaldībai.
12. Par zemes ierīcības projekta nekust mam īpašumam „Annas”, Rudziši, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads un adreses apstiprin šanu, k arī īpašuma nosaukumu piešķiršanu.
13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
14. Par nekustam īpašuma lietošanas mērķa mai u.
15. Par adreses piešķiršanu un apstiprin šanu zemes vienīb m un ēk m.
16. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu.
17. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
18. Par piedalīšanos projekt valsts atbalsta sa emšanai zivsaimniecības attīstībai no
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Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
19. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēri a
zvejai Nirzas ezer 2014.gadam iedalīšanu
20. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēri a
zvejai Mazais Zurzu ezer 2014.gadam iedalīšanu
21. Par Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas sast va
apstiprin šanu.
22. Par Ludzas novada pašvaldības dzīvokļu Ludzas pilsētas „Lauktehnikas”
mikrorajon pieslēgšanu pie centr l s apkures.
23. Par dzīvojamo m ju Sporta iel 14, Ludz .
24. Par dzīvojamo m ju Rai a iel 59 Ludz .
25. Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas un apkures maksas apmaksu.
26. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Skolas iel 25,
Ludz , Ludzas novads.
27. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Kr slavas
iel 11, Ludz , Ludzas novads.
28. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Biržas iel 1A,
Ludz , Ludzas novads.
29. Par Saistošo noteikumu Nr.7 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada
25.augusta saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai””
apstiprin šanu.
30. Par nolikuma „Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles
k rtība” grozījumiem.
31. Par nekustam īpašuma „Intern ts”, ar kadastra numuru 6878 005 0368, kas atrodas c.
Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavin šanai.
32. Par nekustam īpašuma „Pagastm ja” ar kadastra apzīmējumu 68780050316,
c. Nirza, Nirzas pagast , Ludzas novad izsoles protokola un rezult ta apstiprin šanu.
33. Par nekustam īpašuma „Zaļumi š” ar kadastra apzīmējumu 68500070067, Cirmas
pagast , Ludzas novad izsoles protokola un rezult ta apstiprin šanu.
34. Par nekustam īpašuma „Zaļumi š 1” ar kadastra apzīmējumu 68500070068, Cirmas
pagast , Ludzas novad izsoles protokola un rezult ta apstiprin šanu.
35. Par 2014.gada 27.febru ra Ludzas novada domes lēmuma “Par dzīvokļa Nr.2, Maz
Ezerkrasta iel 6, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” grozīšanu.
36. Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada
22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par p rējiem pabalstiem Ludzas novad ””
apstiprin šanu.
37. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada
27.febru ra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”” apstiprin šanu.
38. Par Ludzas novada pašvaldības iest des „Ludzas novada būvvalde” izveidošanu.
39. Par Ludzas novada būvvaldes vadīt ja amatalgas noteikšanu.
40. Par Ludzas novada Rundēnu pagasta bibliotēkas vadīt ja atbrīvošanu un iecelšanu
amat .
41. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
42. Par Saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Ludzas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvaldības soci lajiem pakalpojumiem”” apstiprin šanu.
43. Par materi l s palīdzības piešķiršanu neparedzētos gadījumos.
44. Par nekustam īpašuma lietošanas mērķa mai u zemes vienībai ar adresi „Pašvaldības
zeme”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads.
45. Par nekustam īpašuma „Pagasta zeme”, Istras pagasts, Ludzas novads piešķiršanu
nom .
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46. Par adreses piešķiršanu ēkai.
47. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9, Ludz , Latgales iel 242, Ludz , Ludzas novad
nodošanu atsavin šanai.
48. Par zemes gabala 1.5 ha ar kadastra apzīmējumu 68600010333 „Pagasta līcis”,
Vecslabada, Ludzas novads atsavin šanas ierosin juma izskatīšanas atteikšanu.
49. Par 2014.gada 23.janv ra Ludzas novada domes sēdes protokola Nr.2 97.§ „Par
rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar V. D. un zvejas limita pašpatēri a zvejai
Soidu ezer 2014.gadam iedalīšanu” atcelšanu.
50. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar E. D. un zvejas limita
pašpatēri a zvejai Soidu ezer 2014.gadam iedalīšanu.
51. Par Ludzas novada ukšu pagasta bibliotēkas vadīt jas iecelšanu amat uz iest des
vadīt ja prombūtnes laiku.
52. P rskats par Ludzas novada būvvaldes darbību 2013.gad .
53. Ludzas novada domes priekšsēdēt jas A.Gendeles skaidrojums par Ludzas novada
domes deput ta V.Diba ina 20.03.2014. pieprasījum minētajiem jaut jumiem.
1.§
Par adreses piešķiršanu, mai u un apstiprināšanu zemes vien bām
un kām Ludzas novadā
V.Kušners
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 „Adres cijas sistēmas
noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada
20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
nolemj:
1. Piešķirt dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6801 003 0085 002 adresi: Jelgavas
iela 50A, Ludza, Ludzas nov..
1.1. Apstiprin t dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6801 003 0085 001 adresi:
Jelgavas iela 50, Ludza, Ludzas nov., (kods 101410894).
2. Piešķirt dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0315 004 adresi:
P.Miglinīka iela 28B , Ludza, Ludzas nov..
2.1. Apstiprin t dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0315 001 adresi:
P.Miglinīka iela 28, Ludza, Ludzas nov., (kods 103159423).
3. Piešķirt dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0077 001 adresi „Pirmie
Brekši”, Dzerkaļi, Cirmas pag., Ludzas nov..
3.1. Apstiprin t dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0075 001 adresi
„Brekši”, Dzerkaļi, Cirmas pag., Ludzas nov., (kods 103742837).
4. Piešķirt dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0270 001 adresi „Pirmā
Leonsēta”, Biži, Cirmas pag., Ludzas nov..
4.1. Apstiprin t dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0270 015 adresi
„Leonsēta”, Biži, Cirmas pag., Ludzas nov., (kods 104889767).
5. Piešķirt dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0334 001 adresi „Pirmie
Gaveiki”, Gaveiki, ukšu pag., Ludzas nov..
5.1.Piešķirt dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0320 001 adresi „Otrie
Gaveiki”, Gaveiki, ukšu pag., Ludzas nov..
5.2. Apstiprin t dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0043 001 adresi
„Gaveiki”, Gaveiki, ukšu pag., Ludzas nov., (kods 103776258).
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6. Piešķirt dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0213 001 adresi „Pirmie
Kalnāji”, ukši, ukšu pag., Ludzas nov..
6.1. Apstiprin t dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0431 001 adresi
„Kalnāji”, ukši, ukšu pag., Ludzas nov., (kods 104609386).
7. Piešķirt dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0249 002 adresi „Pirmie
esterovi”, Kurnalina, ukšu pag., Ludzas nov..
7.1. Apstiprin t dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0249 001 adresi
„ esterovi”, Kurnalina, ukšu pag., Ludzas nov., (kods 103776627).
8. Piešķirt dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0271 003 adresi „Pirmie
Olūti”, Mazie Kukuļi, ukšu pag., Ludzas nov..
8.1. Apstiprin t dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0271 001 adresi
„Olūti”, Mazie Kukuļi, ukšu pag., Ludzas nov., (kods 103776668).
9. Piešķirt dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0586 001 adresi
„Riekstukalns”, Ziļi, ukšu pag., Ludzas nov..
9.1. Apstiprin t dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0586 004 adresi
„Zi i”, Ziļi, ukšu pag., Ludzas nov., (kods 104609856).
10. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 004 0085 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Burtnieki”, Železnieki, Pure u pag., Ludzas nov. (kods 104987754).
10.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 002 0029 un ar to
funkcion li saistīt m ēk m adresi „Ozolmājas”, Arkani, Pure u pag., Ludzas nov. (kods
106486852).
11. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 004 0165 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Saulīte”, Kivdolova, Pure u pag., Ludzas nov., (kods 104380642).
2.§
Par adrešu preciz šanu dz vokļu telpu grupām Ludzas novada Ludzas pils tā
V.Kušners
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
„Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome nolemj:
1. Precizēt dzīvokļa telpu grupai
Latgales iela 145-4, Ludza, Ludzas nov..
2. Precizēt dzīvokļa telpu grupai
Latgales iela 145-5, Ludza, Ludzas nov..
3. Precizēt dzīvokļa telpu grupai
Latgales iela 145-6, Ludza, Ludzas nov..
4. Precizēt dzīvokļa telpu grupai
Latgales iela 145-7, Ludza, Ludzas nov..

ar kadastra apzīmējumu 6801 005 0215 001 008 adresi
ar kadastra apzīmējumu 6801 005 0215 001 005 adresi
ar kadastra apzīmējumu 6801 005 0215 001 006 adresi
ar kadastra apzīmējumu 6801 005 0215 001 007 adresi

3.§
Par zemes vien bas atdal šanu un pašuma nosaukuma
piešķiršanu nekustamam pašumam
V.Kušners
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1.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome nolemj:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 1,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0553 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6880 001 0528 „Smilšaine”, ukšu pag., Ludzas nov..
2. Atdalītam nekustamam īpašumam, kurš sast v no zemes vienības platīb 1,0 ha ar
kadastra apzīmējumu 6880 001 0553, piešķirt īpašuma nosaukumu „Pirmā Smilšaine”, ukšu
pag., Ludzas nov..
4.§
Par zemes plat bu apstiprināšanu
V.Kušners
Sakar ar to, ka Ludzas novada Ludzas pilsētas teritorij Ludzas novada pašvaldības
piekrītoš m zemes vienīb m ar kadastra apzīmējumu 6801 007 0193 un ar kadastra apzīmējumu
6801 008 0068 izvietojums dab neatbilst ar iepriekš sagatavoto grafisko pielikumu un līdz ar to
ir nepieciešams apstiprin t platības un robežas.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome nolemj:
1. Apstiprin t zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6801 007 0193 Ozolu iel
13A, Ludza, Ludzas nov. platību 3725 kv.m, saska ar grafisko pielikumu Nr.1.
2. Apstiprin t zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6801 007 0098 „Ozolu iela”,
Ludza, Ludzas nov. platību 7352 kv.m, saska ar grafisko pielikumu Nr.2.
3. Apstiprin t zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6801 008 0068 Dzelzceļa iel
3, Ludza, Ludzas nov. platību 4943 kv.m, saska ar grafisko pielikumu Nr.1.
4. Apstiprin t zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6801 007 0100 Dzelzceļa iel
10, Ludza, Ludzas nov. platību 56477 kv.m, saska ar grafisko pielikumu Nr.2.
5. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju veikt izmai as Ludzas novada
Ludzas pilsētas Valsts Nekust m īpašuma valsts kadastra inform cijas sistēm un kadastra kartē.
5.§
Par zemes nomas l guma termi a pagarināšanu
V.Kušners
1.
Izskatot IK „JAUNZEM I”, reģistr cijas numurs 42402014329, juridisk adrese
„Safīri i”-15, Tut ni, Cirmas pag., Ludzas nov., īpašnieces I. K., personas kods XXX,
11.03.2014. iesniegumu, reģ. 11.03.2014. ar Nr.31.1.1.11.2/599, par zemes nomas līguma
pagarin šanu uz zemes vienīb m 1,6 ha platīb ar kadastra apzīmējumiem 6850 007 0086, 0,24
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ha platīb ar kadastra apzīmējumiem 6850 007 0119 un 0,3 ha platīb ar kadastra apzīmējumiem
6850 007 0069 Cirmas pag., Ludzas nov. no rezerves zemes fonda uz diviem gadiem.
Ar Ludzas novada domes 2012.gada 21.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.7.9.§) 1.punktu
tika piešķirts nom IK „JAUNZEM I” zemes vienības 1,6 ha platīb ar kadastra apzīmējumiem
6850 007 0086, 0,24 ha platīb ar kadastra apzīmējumiem 6850 007 0119 un 0,3 ha platīb ar
kadastra apzīmējumiem 6850 007 0069 Cirmas pag., Ludzas nov. no rezerves zemes fonda līdz
2014.gada 31.martam.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 27.mart noslēdza zemesgabala nomas līgums Nr.27
ar IK „JAUNZEM I”, reģistr cijas numurs 42402014329, par zemes vienīb m 1,6 ha platīb ar
kadastra apzīmējumiem 6850 007 0086, 0,24 ha platīb ar kadastra apzīmējumiem 6850 007
0119 un 0,3 ha platīb ar kadastra apzīmējumiem 6850 007 0069 Cirmas pag., Ludzas nov..
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administratīv procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iest de vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jaut jumu, pamatojoties uz
to, ka šis jaut jums nav noregulēts ar likumu vai citu rējo normatīvo aktu (iest žu un tiesu
juridisk s obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas meh nismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi
normatīvie akti, kas tuv k regulētu attiecīg s tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iest de vai nedarbojas iest de, kurai šī tiesību norma ir j piemēro
vai cit d veid j piedal s t s piemērošan .
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes
p rvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju p rvaldību
(koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka p rvaldību nodrošina pašvaldības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administratīvais
procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa
noteikumi Nr.214 „Par Zemes p rvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Pagarin t Ludzas novada pašvaldībai 2012.gada 27.mart noslēgto zemesgabala nomas
līgumu Nr.27 ar IK „JAUNZEM I”, reģistr cijas numurs 42402014329, par zemes vienīb m 1,6
ha platīb ar kadastra apzīmējumiem 6850 007 0086, 0,24 ha platīb ar kadastra apzīmējumiem
6850 007 0119 un 0,3 ha platīb ar kadastra apzīmējumiem 6850 007 0069 Cirmas pag., Ludzas
nov. ar 2014.gada 1.aprīli uz diviem gadiem
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s vērtības gad .
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt vienošan s par grozījumiem
lauku apvidus zemes nomas līgum .
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot IK „JAUNZEM I”, reģistr cijas numurs 42402014329, juridisk adrese
„Safīri i”-15, Tut ni, Cirmas pag., Ludzas nov., īpašnieces I. K., personas kods XXX,
11.03.2014. iesniegumu, reģ. 11.03.2014. ar Nr.31.1.1.11.2/599, par zemes nomas līguma
pagarin šanu uz zemes vienību 2,6 ha platīb ar kadastra apzīmējumiem 6850 007 0305 Cirmas
pag., Ludzas nov. no rezerves zemes fonda uz diviem gadiem.
Ar Ludzas novada domes 2012.gada 26.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.11.9.§)
3.punktu tika piešķirts nom IK „JAUNZEM I” zemes vienības 2,6 ha platīb ar kadastra
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apzīmējumiem 6850 007 0305 Cirmas pag., Ludzas nov. no rezerves zemes fonda līdz 2014.gada
30.aprīlim.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 7.maij noslēdza zemesgabala nomas līgums Nr.31
ar IK „JAUNZEM I”, reģistr cijas numurs 42402014329, par zemes vienību 2,6 ha platīb ar
kadastra apzīmējumiem 6850 007 0305 Cirmas pag., Ludzas nov..
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administratīv procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iest de vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jaut jumu, pamatojoties uz
to, ka šis jaut jums nav noregulēts ar likumu vai citu rējo normatīvo aktu (iest žu un tiesu
juridisk s obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas meh nismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi
normatīvie akti, kas tuv k regulētu attiecīg s tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iest de vai nedarbojas iest de, kurai šī tiesību norma ir j piemēro
vai cit d veid j piedal s t s piemērošan .
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes
p rvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju p rvaldību
(koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka p rvaldību nodrošina pašvaldības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administratīvais
procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa
noteikumi Nr.214 „Par Zemes p rvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Pagarin t Ludzas novada pašvaldībai 2012.gada 7.maij noslēgto zemesgabala nomas
līgumu Nr.31 ar IK „JAUNZEM I”, reģistr cijas numurs 42402014329, par zemes vienību 2,6
ha platīb ar kadastra apzīmējumiem 6850 007 0305 Cirmas pag., Ludzas nov. ar 2014.gada
1.maiju uz diviem gadiem
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s vērtības gad .
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt vienošan s par grozījumiem
lauku apvidus zemes nomas līgum .
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
V.Kušners
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
3.
Lēmuma teksts
4.
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Lēmuma teksts
7. §
Par zemes lietošanas m rķa mai u Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijā
V.Kušners
Sakar ar to, ka zemes vienīb m, kuras atzītas k zemēs, kuras ir piekrītošas Ludzas
novada pašvaldībai, pēc Ludzas novada Ludzas pilsētas teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam,
kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes sēdē ar pašvaldības 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 mainīta
pl not (atļaut ) zemes izmantošana un līdz ar to ir nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas
mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as k rtība”
17.4.punkts nosaka, ka zemes lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk det lpl nojums un
neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum noteiktajai pl notajai
(atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome nolemj:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 006 8043 Saules iel 22A, Ludza,
Ludzas nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0302 (fizisko un juridisko personu īpašum vai
lietošan esošo ūde u teritorijas) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas
rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie
k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas mērķa).
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0526 „Novadgr vis”, Ludza,
Ludzas nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0302 (fizisko un juridisko personu īpašum vai
lietošan esošo ūde u teritorijas) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas
rekre cijas nozīmes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie
k da cita klasifik cij nor dīt lietošanas mērķa).
8.§
Par zemes vien bu atz šanu par piekr tošām Ludzas novada pašvald bai
V.Kušners
1.
Sakar ar to, ka zemes vienība 1335 kv.m platīb ar kadastra apzīmējumu 6801 006 8043
Saules iel 22A, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada Ludzas teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes sēdē ar pašvaldības
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.§)
paredzēta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uzturēšanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
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lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja vietēj s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Isnaudas pagasta teritorijas pl nojumu 2013.2024.gadam, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu
zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atzīt, ka zemes vienība 1335 kv.m platīb ar kadastra apzīmējumu 6801 006 8043
Saules iel 22A, Ludza, Ludzas nov. (vair k vai maz k cik būs zemi dab uzmērot) un zemes
lietošanas mērķi ar kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes
objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij
nor dīt lietošanas mērķa) par piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju atst t Ludzas novada Isnaudas
pagasta Nekust m īpašuma Valsts kadastra inform ciju sistēm zemes vienību k atsevišķu
nekust mo īpašumu.
2.
Sakar ar to, ka zemes vienība 4716 kv.m platīb ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0529
„Novadgr vis”, Ludza, Ludzas nov. pēc Ludzas novada Ludzas teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes sēdē ar pašvaldības
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.§)
paredzēta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uzturēšanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja vietēj s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Isnaudas pagasta teritorijas pl nojumu 2013.2024.gadam, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu
zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora

11
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atzīt, ka zemes vienība 4716 kv.m platīb ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0529
„Novadgr vis”, Ludza, Ludzas nov. (vair k vai maz k cik būs zemi dab uzmērot) un zemes
lietošanas mērķi ar kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes
objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij
nor dīt lietošanas mērķa) par piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju atst t Ludzas novada Isnaudas
pagasta Nekust m īpašuma Valsts kadastra inform ciju sistēm zemes vienību k atsevišķu
nekust mo īpašumu.
9. §
Par zemes lietošanas m rķa piešķiršanu vai mai u zemes vien bai
V.Kušners
1.
Izskatot SIA „PER FRANDSEN ”, juridisk adrese Eksporta iel 12 dz.212, Rīg ,
05.02.2014. iesniegumu, reģ.19.02.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/400, par zemes lietošanas mērķa mai u
zemes vienībai ar kopējo platību 2,7 ha (kadastra apzīmējums 6850 002 0155) „Paševiči”,
Cirmas pag., Ludzas nov. no koda 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir
lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir
mežsaimniecība), jo pēc zemes gabala robežu pl na eksplik cijas meža masīva platība ir 2,5 ha
un zemes vienībai ar kopējo platību 20,6 ha (kadastra apzīmējums 6850 005 0010) „Palmas”,
Cirmas pag., Ludzas nov. no koda 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir
lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir
mežsaimniecība), jo pēc zemes gabala robežu pl na eksplik cijas meža masīva platība ir 15,6 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu
vai mai u šo noteikumu 16. vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam
īpašuma īpašnieks vai, ja t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s
lietot js vai, ja t da nav, - nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u
var ierosin t arī valsts vai pašvaldības institūcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja st jies spēk det lpl nojums
un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum noteiktajai pl notajai
(atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Cirmas pagasta teritori lpl nojumu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m īpašuma
lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as
k rtība” treš s nodaļas 18.punku un 17.6.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Mainīt zemes vienībai 2,7 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0155
„Paševiči”, Cirmas pag., Ludzas nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
2. Mainīt zemes vienībai 20,6 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 005 0010
„Palmas”, Cirmas pag., Ludzas nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
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galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
2.
Izskatot V. B., dzīvo (adrese), 22.02.2014. iesniegumu, reģ.22.02.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/146, par zemes lietošanas mērķa mai u zemes vienībai ar kopējo platību 0,9 ha
(kadastra apzīmējums 6880 001 0176) „Santas”, ukšu pag., Ludzas nov. no koda 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), jo pēc zemes gabala robežu pl na eksplik cijas meža
masīva platība ir 0,6 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu
vai mai u šo noteikumu 16. vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam
īpašuma īpašnieks vai, ja t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s
lietot js vai, ja t da nav, - nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u
var ierosin t arī valsts vai pašvaldības institūcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja st jies spēk det lpl nojums
un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum noteiktajai pl notajai
(atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības ukšu pagasta teritori lpl nojumu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m īpašuma
lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as
k rtība” treš s nodaļas 18.punku un 17.6.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 0,9 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0176 „Santas”,
ukšu pag., Ludzas nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir mežsaimniecība).
3.
Izskatot A. A., dzīvo (adrese), 26.02.2014. iesniegumu, reģ.26.02.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/455, par zemes lietošanas mērķa mai u zemes vienībai ar kopējo platību 1,2 ha
(kadastra apzīmējums 6858 001 9014) „Apsītes”, Isnaudas pag., Ludzas nov. no koda 0101
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), jo pēc zemes gabala robežu pl na eksplik cijas
meža masīva platība ir 1,2 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu
vai mai u šo noteikumu 16. vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam
īpašuma īpašnieks vai, ja t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s
lietot js vai, ja t da nav, - nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u
var ierosin t arī valsts vai pašvaldības institūcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja st jies spēk det lpl nojums
un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum noteiktajai pl notajai
(atļautajai) izmantošanai.
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Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Isnaudas pagasta teritori lpl nojumu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” treš s nodaļas 18.punku un 17.6.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 1,2 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 001 9014 „Apsītes”,
Isnaudas pag., Ludzas nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir mežsaimniecība).
4.
Izskatot I. M., (adrese), 26.02.2014. iesniegumu, reģ.04.03.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/521,
par zemes lietošanas mērķa mai u zemes vienībai ar kopējo platību 2,2 ha (kadastra apzīmējums
6888 001 0048) „Noras”, Pure u pag., Ludzas nov. no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir mežsaimniecība), jo pēc zemes gabala robežu pl na eksplik cijas meža masīva platība
ir 1,2 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu
vai mai u šo noteikumu 16. vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam
īpašuma īpašnieks vai, ja t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s
lietot js vai, ja t da nav, - nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u
var ierosin t arī valsts vai pašvaldības institūcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja st jies spēk det lpl nojums
un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum noteiktajai pl notajai
(atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Pure u pagasta teritori lpl nojumu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m īpašuma
lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as
k rtība” treš s nodaļas 18.punku un 17.6.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 2,2 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0048 „Noras”,
Pure u pag., Ludzas nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir mežsaimniecība).
5.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu
vai mai u šo noteikumu 16. vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam
īpašuma īpašnieks vai, ja t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s
lietot js vai, ja t da nav, - nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u
var ierosin t arī valsts vai pašvaldības institūcija.
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Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 16.punkts nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja:
16.1. tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa;
16.2. zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Cirmas pagasta teritori lpl nojumu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m īpašuma
lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as
k rtība” treš s nodaļas 18.punku un 16.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
Piešķirt zemes vienībai 1,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0470 Cirmas
pag., Ludzas nov. zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir lauksaimniecība).
6.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu
vai mai u šo noteikumu 16. vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam
īpašuma īpašnieks vai, ja t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s
lietot js vai, ja t da nav, - nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u
var ierosin t arī valsts vai pašvaldības institūcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja st jies spēk det lpl nojums
un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum noteiktajai pl notajai
(atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Pure u pagasta teritori lpl nojumu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m īpašuma
lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as
k rtība” treš s nodaļas 18.punku un 17.6.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 3,6 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6888 005 9013 „Ziedo u
mājas”, Pure u pag., Ludzas nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir mežsaimniecība).
7.
Izskatot G. R., dzīvo (adrese), 11.03.2014. iesniegumu, reģ.11.03.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/593, par zemes lietošanas mērķa mai u zemes vienībai ar kopējo platību 3,9 ha
(kadastra apzīmējums 6850 005 0047) „Rižakovo”, Cirmas pag., Ludzas nov. no koda 0101
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), jo pēc zemes gabala robežu pl na eksplik cijas
meža masīva platība ir 2,6 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu
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vai mai u šo noteikumu 16. vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam
īpašuma īpašnieks vai, ja t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s
lietot js vai, ja t da nav, - nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u
var ierosin t arī valsts vai pašvaldības institūcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja st jies spēk det lpl nojums
un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum noteiktajai pl notajai
(atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Cirmas pagasta teritori lpl nojumu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m īpašuma
lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as
k rtība” treš s nodaļas 18.punku un 17.6.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 3,9 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 005 0047 „Rižakovo”,
Cirmas pag., Ludzas nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir mežsaimniecība).
8.
Izskatot S. B., dzīvo (adrese), 11.03.2014. iesniegumu, reģ.11.03.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/581, par zemes lietošanas mērķa mai u zemes vienībai ar kopējo platību 8,9 ha
(kadastra apzīmējums 6888 003 0057) „Kadiķi”, Pure u pag., Ludzas nov. no koda 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), jo pēc zemes gabala robežu pl na eksplik cijas meža
masīva platība ir 5,7 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu
vai mai u šo noteikumu 16. vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam
īpašuma īpašnieks vai, ja t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s
lietot js vai, ja t da nav, - nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u
var ierosin t arī valsts vai pašvaldības institūcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja st jies spēk det lpl nojums
un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum noteiktajai pl notajai
(atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Pure u pagasta teritori lpl nojumu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m īpašuma
lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as
k rtība” treš s nodaļas 18.punku un 17.6.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 8,9 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6888 003 0057 „Kadiķi”,
Pure u pag., Ludzas nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
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saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir mežsaimniecība).
9.
Izskatot J. B., dzīvo (drese), 17.03.2014. iesniegumu, reģ.17.03.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/660, par zemes lietošanas mērķa mai u zemes vienībai ar kopējo platību 1,0 ha
(kadastra apzīmējums 6880 003 0062) „Upmala”, ukšu pag., Ludzas nov. no koda 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), jo pēc zemes gabala robežu pl na eksplik cijas meža
masīva platība ir 1,0 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu
vai mai u šo noteikumu 16. vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam
īpašuma īpašnieks vai, ja t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s
lietot js vai, ja t da nav, - nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u
var ierosin t arī valsts vai pašvaldības institūcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja st jies spēk det lpl nojums
un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum noteiktajai pl notajai
(atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības ukšu pagasta teritori lpl nojumu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m īpašuma
lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as
k rtība” treš s nodaļas 18.punku un 17.6.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 1,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0062 „Upmala”,
ukšu pag., Ludzas nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir mežsaimniecība).
10.
Izskatot A. S., dzīvo (adrese), 19.03.2014. iesniegumu, reģ.19.03.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/693, par zemes lietošanas mērķa mai u zemes vienībai ar kopējo platību 3,5 ha
(kadastra apzīmējums 6880 002 0029) „Zaļumi”, ukšu pag., Ludzas nov. no koda 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), jo pēc zemes gabala robežu pl na eksplik cijas meža
masīva platība ir 3,2 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu
vai mai u šo noteikumu 16. vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam
īpašuma īpašnieks vai, ja t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s
lietot js vai, ja t da nav, - nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u
var ierosin t arī valsts vai pašvaldības institūcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja st jies spēk det lpl nojums
un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum noteiktajai pl notajai
(atļautajai) izmantošanai.
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Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības ukšu pagasta teritori lpl nojumu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m īpašuma
lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as
k rtība” treš s nodaļas 18.punku un 17.6.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 3,5 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 002 0029 „Za umi”,
ukšu pag., Ludzas nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir mežsaimniecība).
10.§
Par zemes vien bas ieskait šanu rezerves zemes fondā
V.Kušners
1.
Izskatot īpašuma lietu „Krievi i”, Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas nov., tika konstatēts, ka
apbūvēt s zemes vienības 0,26 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0195 ēku tiesisks
valdīt js nav pieprasījis zemi lietošan līdz 2006.gada 1.jūnijam un nav noslēgts zemes nomas
līgums.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta otro
daļa nosaka, ka zemes pieprasījumi iesniedzami līdz 2006.gada 1.jūnijam pagasta, pilsētas ar
lauku teritoriju, novada (turpm k - pagasta) pašvaldībai, kas pie em lēmumu par zemes
piešķiršanu past vīg lietošan .
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 4.1 panta otr s daļas 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekrīt valstij un ierakst ma
zemesgr mat s uz valsts v rda, ja uz šīs zemes ir juridisk m person m piederošas ēkas (būves)
vai t d m fiziskaj m person m piederošas ēkas (būves), kur m nav tiesību iegūt zemi īpašum
saska ar zemes reformas likumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta otro daļu, „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 4.punktu un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atcelt Ludzas novada domes 2011.gada 27.janv ra sēdes lēmuma (protokols Nr.1.15.§)
„Par zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai Isnaudas pagast ” 16.punktu.
2. Atzīt, ka zemes vienība 0,26 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0195
„Krievi i”, Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Latvijas valstij un j ieskatīta
rezerves zemes fond , jo nav pie emts Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojums.
3. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju atst t Ludzas novada Isnaudas
pagasta Nekust m īpašuma Valsts kadastra inform ciju sistēm zemes vienību k atsevišķu
nekust mo īpašumu.
2.
Izskatot īpašuma lietu „Ceļtekas”, Gaveiki, ukšu pag., Ludzas nov., tika konstatēts, ka
apbūvēt s zemes vienības 0,05 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0118 ēku tiesisks
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valdīt js nav pieprasījis zemi lietošan līdz 2006.gada 1.jūnijam un nav noslēgts zemes nomas
līgums.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta otro
daļa nosaka, ka zemes pieprasījumi iesniedzami līdz 2006.gada 1.jūnijam pagasta, pilsētas ar
lauku teritoriju, novada (turpm k - pagasta) pašvaldībai, kas pie em lēmumu par zemes
piešķiršanu past vīg lietošan .
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 4.1 panta otr s daļas 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekrīt valstij un ierakst ma
zemesgr mat s uz valsts v rda, ja uz šīs zemes ir juridisk m person m piederošas ēkas (būves)
vai t d m fiziskaj m person m piederošas ēkas (būves), kur m nav tiesību iegūt zemi īpašum
saska ar zemes reformas likumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta otro daļu, „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 4.punktu un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atcelt Ludzas novada domes 2011.gada 24.febru ra sēdes lēmuma (protokols Nr.2.8.§)
„Par zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 17.punktu.
3. Atzīt, ka zemes vienība 0,05 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0118
„Ceļtekas”, Gaveiki, ukšu pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Latvijas valstij un j ieskatīta rezerves
zemes fond , jo nav pie emts Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojums.
4. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju atst t Ludzas novada ukšu
pagasta Nekust m īpašuma Valsts kadastra inform ciju sistēm zemes vienību k atsevišķu
nekust mo īpašumu.
3.
Izskatot īpašuma lietu „Mežakakti”, Mazie Kukuļi, ukšu pag., Ludzas nov., tika
konstatēts, ka apbūvēt s zemes vienības 2,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0320
ēku tiesisks valdīt js nav pieprasījis zemi lietošan līdz 2006.gada 1.jūnijam un nav noslēgts
zemes nomas līgums.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta otro
daļa nosaka, ka zemes pieprasījumi iesniedzami līdz 2006.gada 1.jūnijam pagasta, pilsētas ar
lauku teritoriju, novada (turpm k - pagasta) pašvaldībai, kas pie em lēmumu par zemes
piešķiršanu past vīg lietošan .
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 4.1 panta otr s daļas 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekrīt valstij un ierakst ma
zemesgr mat s uz valsts v rda, ja uz šīs zemes ir juridisk m person m piederošas ēkas (būves)
vai t d m fiziskaj m person m piederošas ēkas (būves), kur m nav tiesību iegūt zemi īpašum
saska ar zemes reformas likumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta otro daļu, „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 4.punktu un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atcelt Ludzas novada domes 2011.gada 24.febru ra sēdes lēmuma (protokols Nr.2.8.§)
„Par zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 26.punktu.
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2. Atzīt, ka zemes vienība 2,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0320
„Mežakakti”, Mazie Kukuļi, ukšu pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Latvijas valstij un j ieskatīta
rezerves zemes fond , jo nav pie emts Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojums.
3. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju atst t Ludzas novada ukšu
pagasta Nekust m īpašuma Valsts kadastra inform ciju sistēm zemes vienību k atsevišķu
nekust mo īpašumu.
11.§
Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes vien bu atz šanu par piekr tošiem
Ludzas novada pašvald bai
V.Kušners
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.febru ra sēdes lēmuma (protokols Nr.2.8.§) „Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 38.punktu tika atzīts, ka sakar ar to uz
zemes gabala atrodas ēkas, zemes vienība 0,4 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0122
„Viduslauki”, Rutki, ukšu pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Sakar ar to, ka Ludzas novada domes 2011.gada 24.febru ra sēdes lēmuma (protokols
Nr.2.8.§) „Par zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai”38.punkta lemjoš daļ nav
atrun ts kādai personai un ar kuru datumu izbeigt lietošanas tiesības uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6880 003 0122 „Viduslauki”, Rutki, ukšu pag., Ludzas nov., ir
nepieciešams grozīt šo lēmumu.
Sakar ar to, ka A. B. līdz 2007.gada 30.novembrim nav iesniedzis zemes izpirkšanas
(pirkšanas) pieprasījumu zemes vienībai 0,4 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0122
„Viduslauki”, Rutki, ukšu pag., Ludzas nov., un t nav iekļauta Lauku zemes izpirkšanas
reģistr . Uz zemes vienības 0,4 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0122 „Viduslauki”,
Rutki, ukšu pag., Ludzas nov. atrodas ēkas. A. B. miris 1999.gada 10.jūnij .
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertifik tu izmantošanas likums” 25.panta pirm s daļas 1.punkts nosaka, ka juridisk m un
fizisk m person m, kur m zeme piešķirta past vīg lietošan , zemes past vīg s lietošanas
tiesības izbeidzas, ja līdz pabeigšanas datumam vai – š likuma 23.panta otraj daļ minētajos
gadījumos – līdz 2007.gada 30.novembrim persona nav iesniegusi zemers izpirkšanas (pirkšanas)
pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistr .
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laik
pašvaldīb m piekrīt un uz attiecīg s pašvaldības v rda zemesgr mat s ierakst ma apbūvēta lauku
apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas likums” 25.panta pirm s daļas 1.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu
zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 1.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Grozīt Ludzas novada domes 2011.gada 24.febru ra sēdes lēmuma (protokols Nr.2.8.§)
„Par zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 38.punkta pirmo punktu, un izteikt
š d redakcij :
„1. Izbeigt lietošanas tiesības ar 2006.gada 1.septembri A. B., personas kods XXX, uz
zemes vienību 0,4 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0122 „Viduslauki”, Rutki, ukšu
pag., Ludzas nov..
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2. Atzīt, ka zemes vienība 0,4 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0122
„Viduslauki”, Rutki, ukšu pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
3. Lēmumu var p rsūdzēt Administratīvaj rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam viena
mēneša laik no t spēk st šan s dienas.
4. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju atst t Ludzas novada ukšu
pagasta Nekust m īpašuma valsts kadastra inform ciju sistēm zemes vienību k atsevišķu
nekust mo īpašumu.”
12.§
Par zemes ier c bas projekta nekustāmam pašumam „Annas”, Rudziši, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads un adreses apstiprināšanu, kā ar pašuma nosaukumu piešķiršanu
V.Kušners
Izskatot SIA „KVINTESENCE” iesniegto zemes ierīcības projekta lietu nekust m
īpašuma „Annas”, Rudziši, Isnaudas pag., Ludzas nov. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6858 008 0014 sadalei, kur paredzēts sadalīt zemes gabalu div s zemes vienīb s, nosakot zemes
vienību robežas, platības, apgrūtin jumus un servitūtus, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projekts izstr d ts, pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes 2014.gada
28.janv ra lēmumu Nr.2 (sēdes protokols Nr.3.3.punkts) „Par zemes ierīcības projekta izstr des
nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstr d šanai”.
Izstr d tais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstr des noteikumi”,
Latvijas Republikas past vošajiem noteikumiem un Ludzas novada pašvaldības 2013.gada
31.janv ra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2025.gadam”, t sast v ietilpstošo Ludzas novada Isnaudas pagasta teritorijas pl nojuma
grafisk daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Zemes ierīcības projekta grafisk daļa saska ota ar inženierkomunik ciju, inženierbūvju
turēt jiem un Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženieru.
Zemes ierīcības projekts saska ots ar Ludzas novada augstas detaliz cijas topogr fisk s
inform cijas datub zes turēt ju SIA „KVINTESENCE”, reģistr cijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2012.gada 22.maij ar Nr.6858 SP 008 02.
Zemes ierīcības projekts elektroniski parakstīts Valsts zemes dienesta Latgales
reģion l j nodaļ , izmantojot drošu elektronisko parakstu ar nosaukumu 338171.edoc.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem
Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstr des noteikumi” 9.8.punktu un 31 punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas mērķu
klasifik cija un nekust m īpašuma mērķu noteikšanas un mai as k rtība” 16.1.punktu un
23.2.punktu, Ludzas novada pašvaldības 2013.gada 31.janv ra saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Par Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2025.gadam”, Latvijas Republikas likuma
„Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
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Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t nekust m īpašuma „Annas”, Rudziši, Isnaudas pag., Ludzas nov. zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 6858 008 0014 zemes ierīcības projektu, saska
ar SIA
„KVINTESENCE” izstr d to zemes ierīcības projekta lietu.
2. No zemes gabala atdalītajai apbūvētai zemes vienībai 1,5 ha platīb (zemes ierīcības
projekta grafiskaj daļ zemes vienībai Nr.1):
2.1. saglab t nekustamam īpašumam, kura sast v atdalīt zemes vienība 1,5 ha platīb ,
īpašuma nosaukumu „Annas”, Isnaudas pag., Ludzas nov.,
2.2. saglab t atdalītai zemes vienībai 1,5 ha platīb un ar to funkcion li saistītam ēk m
adresi „Annas”, Rudziši, Isnaudas pag., Ludzas nov.,
2.3. noteikt zemes lietošanas mērķis ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.4. noteikt apgrūtin jumus atbilstoši zemes ierīcības projekt nor dītajiem.
3. No zemes gabala atdalītajai neapbūvētai zemes vienībai platīb 22,6 ha (zemes
ierīcības projekta grafiskaj daļ zemes vienībai Nr.2) :
3.1. piešķirt nekustamam īpašumam, kura sast v atdalīt zemes vienība 22,6 ha platīb ,
īpašuma nosaukumu „Irina”, Isnaudas pag., Ludzas nov.,
3.2. noteikt zemes lietošanas mērķis ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.3. noteikt apgrūtin jumus atbilstoši zemes ierīcības projekt nor dītajiem.
4. Jaunizveidojamo zemes vienību un apgrūtin jumu platības var tikt precizētas
normatīvos aktos noteikt apjom , veicot instrument lo uzmērīšanu dab .
5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laik .
6. Administratīvais akts st jas spēk ar brīdi, kad tas pazi ots adres tam. Administratīvo
aktu var p rsūdzēt Administratīv s tiesas attiecīgaj tiesu nam viena mēneša laik no
pazi ošanas dienas.
13. §
Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu
A.Trizna
Ludzas novada dome 2014.gada 18.febru rī sa ēmusi Valsts zemes dienesta (turpm k –
VZD) 2014.gada 18.febru ra vēstuli Nr.2-04/215 „Par fizisku un juridisku personu lietošan un
tiesiskaj valdījum esošaj m zemes vienīb m”, kur lūgts izvērtēt vēstulē pievienotaj datu
atlasē no Nekustam īpašuma valsts kadastra inform cijas sistēmas iekļauto inform ciju par
fiziku un juridisku personu lietojum vai tiesiskaj valdījum esošaj m zemes vienīb m,
pie emot attiecīgus lēmumus par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un iesniedzot tos VZD
Latgales reģion laj nodaļ .
Izskatot ar VZD 2014.gada 18.febru ra vēstuli Nr.2-04/215 „Par fizisku un juridisku
personu lietošan un tiesiskaj valdījum esošaj m zemes vienīb m” iesniegto datu atlasi no
Nekustam īpašuma valsts kadastra inform cijas sistēmas ar inform ciju par fizisku/juridisku
personu lietojum vai tiesiskaj valdījum esošaj m zemes vienīb m „Zemes vienības, kur m k
tiesiskais valdīt js vai lietot js reģistrēta fiziska/juridiska persona (dati uz 12.02.2014.)”
(turpm k – Datu atlase) un Ludzas novada pašvaldības rīcīb esošo inform ciju un dokumentus,
Ludzas novada dome, konstatēja un secin ja, ka saska ar Datu atlasē iekļauto inform ciju
zemes vienība 7,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0077 Nekustam īpašuma valsts
kadastra inform cijas sistēm reģistrēta ar statusu – zemes lietojums, zemes lietot js – Z. T..
Ar 2005.gada 1.septembri st j s spēk Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums (turpm k – Privatiz cijas pabeigšanas
likums), kur noteikts, ka zemes past vīgajiem lietot jiem, kuriem zeme piešķirama īpašum par
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samaksu, j veic ar zemes izpirkšanu saistīt s darbības un t ir j izpērk noteiktajos termi os.
Neizpildot kaut vienu no Privatiz cijas pabeigšanas likum minētajiem nosacījumiem noteiktajos
termi os, zemes past vīgais lietot js zaudē zemes past vīg s lietošanas tiesības un iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz lietošan bijušo zemi.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešaj daļ
noteiktajam lēmumu pie emšana par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ietilpst pašvaldību
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 līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķin šanas k rtību” 3.punktu datus par zemes nomas
pirmtiesīgaj m person m pašvaldīb m nodod VZD.
Ludzas novada pašvaldīb 2012.gada 24.jūlij sa emta VZD Latgales reģion l s nodaļas
2012.gada 24.jūlija vēstule Nr.2-04.1-L/3292 „Par inform cijas precizēšanu” (turpm k – VZD
vēstule), kur sniegta inform cija par VZD rīcīb esošajiem dokumentiem attiecīb uz zemes
vienību 7,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0077, lūgts izvērtēt inform ciju par Z.
T. lietošan esošo zemi un pie emt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu pamatojoties
uz Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 1.punktu.
Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 1.punkts nosaka, ka juridiskaj m
un fiziskaj m person m, kur m zeme piešķirta past vīg lietošan , zemes past vīg s lietošanas
tiesības izbeidzas ar 2006.gada 1.septembri, ja līdz 2006.gada 31.augustam nebija iesniegts
zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījums un tas nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistr .
Atbilstoši Privatiz cijas un pabeigšana likuma 25.pnata otrajai daļai persona, kurai izbeidzas
zemes past vīg s lietošanas tiesības šaj likum minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz t s lietošan bijušo zemi. Saska ar Privatiz cijas pabeigšanas likuma p rejas
noteikumu 17.punktu personai, kurai zemes past vīg s lietošanas tiesības izbeidz s ar 2006.gada
1.septembri, zemes nomas pirmtiesība izbeidzas 2007.gada 30.novembrī.
emot vēr VZD vēstulē sniegto inform ciju par to, ka Z. T.ar 1993.gada 26.febru ra
Ludzas rajona Briģu pagasta zemes komisijas lēmumu Nr.35 piešķirta past vīg lietošan vi as
vectēvam piederējoš zeme 21,8 ha platīb , k arī to, ka ar 1996.gada 27.jūnija Ludzas rajona
Briģu pagasta zemes komisijas lēmumu Nr.71 (protokols Nr.13) „Par atteikumu atjaunot īpašuma
tiesības uz zemi” Z. T. atteikts atjaunot īpašuma tiesības uz zemi, sakar ar to, ka netika iesniegti
zemes īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti, Ludzas novada pašvaldība telefonsarun ar Z. T.
noskaidroja Z. T. vēlmi uzs kt tiesvedību par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6846 002 0077.
Z. T. 2013.gada 30.jūlij Latgales apgabalties iesniedza prasības pieteikumu par īpašuma
tiesību atjaunošanu uz zemi. Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar 2013.gada
5.augusta lēmumu (noraksts Nr.3-11/0025) nolēma atst t bez virzības Z. T. prasības pieteikumu
par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi.
Saska
ar VZD interneta m jas lap atbilstoši Privatiz cijas pabeigšanas likuma
23.pnata ceturtajai daļai ievietoto inform ciju par Lauku zemes izpirkšanas reģistr ierakstītaj m
zi m, Ludzas novada pašvaldība konstatējusi, ka Z. T. līdz 2006.gada 31.augustam nebija
iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu VZD zemes vienības 7,0 ha platīb ar
kadastra apzīmējumu 6846 002 0077 izpirkšanai.
Sakar ar to, ka Z. T. līdz 2006.gada 31.augustam nebija iesniegusi zemes izpirkšanas
(pirkšanas) pieprasījumu zemes vienības 7,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0077,
Briģu pagasts, Ludzas novads, izpirkšanai (pirkšanai) un zemes izpirkšanas (pirkšanas)
ar Privatiz cijas
pieprasījums nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistr , tad saska
pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 1.punktu Z. T. zemes lietošanas tiesības izbeidz s
2006.gada 1.septembrī, savuk rt zemes nomas pirmtiesības Z. T. bija j izmanto līdz 2007.gada
30.novembrim.
Par neapbūvētu zemi, uz kuru Privatiz cijas pabeigšanas likuma noteiktaj termi netiek
izmantotas nomas pirmtiesības, pašvaldībai saska
ar Privatiz cijas pabeigšanas likuma
25.panta otro prim daļu j pie em lēmums par attiecīg s zemes izmantošanu zemes reformas
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pabeigšanai vai, gadījumos, kad lēmumu pašvaldība pie em pēc 2009.gada 30.decembra - par
ieskaitīšanu rezerves zemes fond . Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma
4.panta ceturt s daļas 8.punktam pašvaldības mantas atsavin šanu var ierosin t persona, kurai
Privatiz cijas pabeigšanas likum noteiktaj k rtīb ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar
kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi t s
lietošan un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Saska ar iepriekš minēto, bijušais zemes lietot js, kurš nav izmantojis zemes nomas
pirmtiesības uz neapbūvētu zemi, zaudē jebk das tiesības iegūt īpašum vi a lietošan bijušo
zemi.
emot vēr iepriekš minēto, bijušie zemes lietot ji izmantot zemes nomas pirmtiesības var
tikai taj gadījum , ja pašvaldība ir pie ēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
bijušajam lietot jam līdz zemes nomas pirmtiesību 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 īpašuma tiesisk s attiecības laukos. Taj paš laik arī citu zemes reformu
reglamentējošo normatīvo 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
normatīvie akti, nenosaka rīcību gadījumos, kad pašvaldība lēmumu par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu pie em vai tas st jas spēk pēc zemes nomas pirmtiesību izmantošanas termi a
beig m.
Vietēj pašvaldība atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku
apvidos” 17.pantam pie em lēmumu par lietošanas tiesību piešķiršanu attiecīb uz konkrētu
personu. Arī Privatiz cijas pabeigšanas likum ir īpaši atrun ts, ka vietēj pašvaldība pie em
lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Līdz ar to vietēj s pašvaldības bezdarbība vai
kavēta darbība, nepie emot lēmumu attiecīb uz personu par to, ka lietošanas tiesības ir
izbeiguš s, nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības un iespēju iegūt zemi īpašum Publisk s personas mantas atsavin šanas likuma
noteiktaj k rtīb .
Līdz ar iepriekš minēto, gadījumos, kad lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
tiek pie emts vai tas st jas spēk pēc zemes nomas pirmtiesību izmantošanas termi a beig m,
Ludzas novada domei būtu tiesības lēmum par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos noteikt
sapr tīgu zemes nomas pirmtiesību izmantošanas termi u. Saska
ar likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta ceturtaj daļ noteikto VZD, izmantojot Nekustam
īpašuma valsts kadastra inform cijas sistēmas datus, j sagatavo p rskats par zemi un līdz
2014.gada 30.novembrim tas j saska o to ar attiecīgo pašvaldību.
T k p rskata par zemi saska ošanas mērķis atbilstoši VZD 2014.gada 21.janv ra vēstulē
Nr.2-04/65 „Par zemes reformas pabeigšanas procesu lauku apvidos” sniegtajai inform cijai ir
sak rtot Nekustam īpašuma valsts kadastra inform cijas sistēmas datus par zemesgr mat
nereģistrēto zemes vienību statusiem un zemes vienību piekritību, piederību un platīb m, k arī
to, ka lēmumu par zemes t l ku piekritību Ludzas novada dome varēs pie emt tikai pēc tam, kad
Z. T. būs izmantojusi vi ai dot s nomas pirmtiesības uz zemes vienību 7,0 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 6846 002 0077 zemes nomas pirmtiesību termi š Z. T. būtu nosak ms ne ilg k k
trīs 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 tiesības, zemes nomas maksa j maks par
visu lietošan piešķirto zemi no dienas, kad tas ieguvis zemes nomas pirmtiesības, līdz nomas
pirmtiesību beigu termi am. Taču emot vēr to, ka Z.T. Privatiz cijas pabeigšanas likum
noteiktais zemes nomas pirmtiesību izmantošanas termi š ir beidzies 2007.gada 30.novembrī,
Ludzas novada dome, lemjot par citu zemes nomas pirmtiesību izmantošanas termi u varētu lemt
par zemes nomas maksas noteikšanu noslēdzot zemes nomas līgumu ar Z. T..
emot vēr iepriekš konstatēto un secin to, un pamatojoties uz likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma
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privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas
1.punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 1.pantu un likuma „Par
zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 17.pantu, k arī Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Izbeigt Z. T., personas kods XXX, lietošanas tiesības uz zemes vienību 7,0 ha platīb
ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0077, Briģu pag., Ludzas nov., ar 2006.gada 1.septembri.
2. Noteikt, ka Z. T. ir tiesības izmantot nomas pirmtiesības uz zemes vienību 7,0 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0077, Briģu pagasts, Ludzas nov., līdz 2014.gada
2.jūnijam.
3. Noteikt, ka Z. T. zemes nomas maksas par zemes vienību 7,0 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 6846 002 0077, Briģu pagasts, Ludzas nov., j maks no zemes nomas līguma
noslēgšanas dienas.
Saska ar Administratīv procesa likuma 70.pantu lēmums st jas spēk ar brīdi, kad tas
pazi ots adres tam, bet sūtot pa pastu – septītaj dien pēc t nodošanas past .
Šo lēmumu saska ar Administratīv procesa likuma 79.pantu, ir tiesības p rsūdzēt
Administratīvaj rajona ties , Rēzeknes tiesu nam , Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601,
viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas.
14. §
Par nekustamā pašuma lietošanas m rķa mai u
A.Trizna
1.
Izskatot V. B., personas kods XXX, (adrese), 21.02.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas
novada pašvaldīb 21.02.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/412, par lietošanas mērķa mai u zemes vienībai
6,05 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0393, Rundēnu pagasts, Ludzas novads no
koda 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstatēts, ka nekustam
īpašuma valsts kadastra inform cijas sistēm reģistrētais nekustam īpašuma lietošanas mērķis ar
kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas
novada teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu
pl na eksplik ciju zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0393 kopplatība ir 6,05 ha,
tai skait lauksaimniecīb izmantojam zeme 1,96 ha un meža zeme 3,87 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk
det lpl nojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
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mērķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 6,05 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0393, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
2.
Izskatot SIA ALBERTO FOREST, reģistr cijas numurs 42403028082, juridisk adrese
Rai a iela 32-43, Ludza, Ludzas nov., 04.03.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas novada pašvaldīb
04.03.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/516, par lietošanas mērķa mai u zemes vienībai 9,35 ha platīb ar
kadastra apzīmējumu 6892 006 0124, Rundēnu pagasts, Ludzas novads no koda 0101 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstatēts, ka nekustam īpašuma valsts kadastra
inform cijas sistēm reģistrētais nekustam īpašuma lietošanas mērķis ar kodu 0101 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas novada teritorijas
pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na eksplik ciju
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 006 0124 kopplatība ir 9,35 ha, tai skait meža
zeme 6,09 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk
det lpl nojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
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Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 9,35 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 006 0124, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
3.
Izskatot L. D., personas kods XXX, dzīvo (adrese) un S. F., personas kods XXX dzīvo
(adrese), 04.03.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas novada pašvaldīb
04.03.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/517, par lietošanas mērķa mai u zemes vienībai 1,7 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 6892 008 0145, Rundēnu pagasts, Ludzas novads no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstatēts, ka nekustam īpašuma valsts kadastra
inform cijas sistēm reģistrētais nekustam īpašuma lietošanas mērķis ar kodu 0101 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas novada teritorijas
pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na eksplik ciju
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0145 kopplatība ir 1,7 ha, tai skait
lauksaimniecīb izmantojam zeme 0,1 ha un meža zeme 1,6 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk
det lpl nojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 1,7 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0145, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
4.
Izskatot SIA BL Invest, reģistr cijas numurs 40003846753, juridisk adrese Latgales iela
68, Ludza, Ludzas nov., 05.03.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas novada pašvaldīb 05.03.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/538, par lietošanas mērķa mai u zemes vienībai 13,8 ha platīb ar kadastra

27
apzīmējumu 6892 004 0033, Rundēnu pagasts, Ludzas novads no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstatēts, ka nekustam īpašuma valsts kadastra
inform cijas sistēm reģistrētais nekustam īpašuma lietošanas mērķis ar kodu 0101 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas novada teritorijas
pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na eksplik ciju
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 004 0033 kopplatība ir 13,8 ha, tai skait
lauksaimniecīb izmantojam zeme 1,0 ha un meža zeme 9,7 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk
det lpl nojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 13,8 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 004 0033, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
5.
Izskatot G. V., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 05.03.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas
novada pašvaldīb 05.03.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/539, par lietošanas mērķa mai u zemes vienīb m
14,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 002 0099, 1,3 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6892 005 0411, 14,1 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0016, Rundēnu pagasts,
Ludzas novads no koda 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība)
uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstatēts,
ka nekustam īpašuma valsts kadastra inform cijas sistēm reģistrētais nekustam īpašuma
lietošanas mērķis ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība)
neatbilst Ludzas novada teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar
zemes robežu pl na eksplik ciju zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 002 0099
kopplatība ir 14,0 ha, tai skait lauksaimniecīb izmantojam zeme 2,4 ha un meža zeme 10,9 ha,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0411 kopplatība ir 1,3 ha, tai skait
lauksaimniecīb izmantojam zeme 0,1 ha un meža zeme 1,2 ha, zemes vienības ar kadastra
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apzīmējumu 6892 008 0016 kopplatība ir 14,1 ha, tai skait lauksaimniecīb izmantojam zeme
0,3 ha un meža zeme 13,7 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk
det lpl nojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienīb m 14,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 002 0099, 1,3 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0411 un 14,1 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892
008 0016, Rundēnu pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
6.
Izskatot I. S., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 07.03.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas
novada pašvaldīb 10.03.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/560, par lietošanas mērķa mai u zemes vienībai
2,5 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0210, Rundēnu pagasts, Ludzas novads no koda
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstatēts, ka nekustam īpašuma
valsts kadastra inform cijas sistēm reģistrētais nekustam īpašuma lietošanas mērķis ar kodu
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas novada
teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na
eksplik ciju zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0210 kopplatība ir 2,5 ha, tai
skait meža zeme 2,5 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk
det lpl nojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
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t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 2,5 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0210, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
7.
Izskatot Ž. L., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 05.03.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas
novada pašvaldīb 12.03.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/613, par lietošanas mērķa mai u zemes vienībai
10,2 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 009 0063, Rundēnu pagasts, Ludzas novads no
koda 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstatēts, ka nekustam
īpašuma valsts kadastra inform cijas sistēm reģistrētais nekustam īpašuma lietošanas mērķis ar
kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas
novada teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu
pl na eksplik ciju zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 009 0063 kopplatība ir 10,2 ha,
tai skait lauksaimniecīb izmantojam zeme 1,5 ha un meža zeme 8,6 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk
det lpl nojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
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Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 10,2 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 009 0063, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
8.
Izskatot N. M., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 04.03.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas
novada pašvaldīb 12.03.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/614, par lietošanas mērķa mai u zemes vienībai
0,7 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 009 0070, Rundēnu pagasts, Ludzas novads no koda
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstatēts, ka nekustam īpašuma
valsts kadastra inform cijas sistēm reģistrētais nekustam īpašuma lietošanas mērķis ar kodu
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas novada
teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na
eksplik ciju zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 009 0070 kopplatība ir 0,7 ha, tai
skait meža zeme 0,7 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk
det lpl nojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 0,7 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 009 0070, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
9.
Izskatot B. D., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 18.03.2014. iesniegumu, reģ. Ludzas
novada pašvaldīb 18.03.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/673, par lietošanas mērķa mai u zemes vienībai
5,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0050, Rundēnu pagasts, Ludzas novads no koda
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0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz
kuras galven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstatēts, ka nekustam īpašuma
valsts kadastra inform cijas sistēm reģistrētais nekustam īpašuma lietošanas mērķis ar kodu
0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas novada
teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na
eksplik ciju zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0050 kopplatība ir 5,0 ha, tai
skait lauksaimniecīb izmantojam zeme 1,2 ha un meža zeme 3,3 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk
det lpl nojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt minētajos gadījumos mēneša laik ierosina nekustam īpašuma īpašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u var ierosin t arī valsts
vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 5,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0050, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
15.§
Par adreses piešķiršanu un apstiprināšanu zemes vien bām un kām
A.Trizna
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 “Adres cijas sistēmas
noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada
20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
nolemj:
1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0014 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Ziedputekš i”, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov..
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1.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0015 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Nadežda”, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov., (kods 104982118).
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0246 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „C rul ši”, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov.
2.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0082 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „C ruļi”, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov., (kods 103758481).
3. Piešķirt ēk m ar kadastra apzīmējumiem 6892 009 0068 005, 6892 009 0068 006, 6892
009 0068 007 adresi „Pirmās Sakšas”, Vertulova, Rundēnu pag., Ludzas nov.
3.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6892 009 0068 un ēk m ar
kadastra apzīmējumiem 6892 009 0068 001, 6892 009 0068 002, 6892 009 0068 003, 6892 009
0068 004 adresi „Sakšas”, Vertulova, Rundēnu pag., Ludzas nov., (kods 104784123).
4. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0020 001 adresi „Pirmie Ceri i”, Pilda,
Pildas pag., Ludzas nov..
4.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0019 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Ceri i”, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., (kods 103621010).
5. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0031 002 adresi „Pirmie rgļi”, Pilda,
Pildas pag., Ludzas nov..
5.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0031 un ēk m ar
kadastra apzīmējumiem 6886 001 0031 001, 6886 001 0031 003, 6886 001 0031 004, 6886 001
0031 005, 6886 001 0031 006, 6886 001 0031 007 adresi „ rgļi”, Pilda, Pildas pag., Ludzas
nov., (kods 103621076).
6. Piešķirt ēk m ar kadastra apzīmējumiem 6886 007 0033 005, 6886 007 0033 006, 6886
007 0033 007, 6886 007 0033 008 adresi „Pirmie Irbenāji”, Platači, Pildas pag., Ludzas nov..
6.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6886 007 0033 un ēk m ar
kadastra apzīmējumiem 6886 007 0033 001, 6886 007 0033 002, 6886 007 0033 003, 6886 007
0033 004 adresi „Irbenāji”, Platači, Pildas pag., Ludzas nov., (kods 103627913).
7. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0065 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Kaķ ši”, Noviki, Pildas pag., Ludzas nov.
7.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0064 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Kaķ ši 1”, Noviki, Pildas pag., Ludzas nov., (kods 103626341).
8. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0043 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Pirmās Lazdas”, Staromeļ ica, Pildas pag., Ludzas nov.
8.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0042 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Lazdas”, Staromeļ ica, Pildas pag., Ludzas nov., (kods 103620757).
9. Piešķirt ēk m ar kadastra apzīmējumiem 6886 004 0063 009, 6886 004 0063 010, 6886
004 0063 011 adresi „Pirmā Lora”, Petriki, Pildas pag., Ludzas nov..
9.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6886 004 0063 un ēk m ar
kadastra apzīmējumiem 6886 004 0063 001, 6886 004 0063 002, 6886 004 0063 005, 6886 004
0063 006, 6886 004 0063 007, 6886 004 0063 008 adresi „Lora”, Petriki, Pildas pag., Ludzas
nov., (kods 104968662).
10. Piešķirt ēk m ar kadastra apzīmējumiem 6886 002 0052 003, 6886 002 0052 004, 6886
002 0052 005 adresi „Pirmās Upmājas”, Raki, Pildas pag., Ludzas nov..
10.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0052 un ēk m ar
kadastra apzīmējumiem 6886 002 0052 001, 6886 002 0052 002 adresi „Upmājas”, Raki, Pildas
pag., Ludzas nov., (kods 104968750).
11. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0085 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Pirmie Strauti”, Škirp ni, Pildas pag., Ludzas nov.
11.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0084 un ar to
funkcion li saistīt m ēk m adresi „Strauti”, Škirp ni, Pildas pag., Ludzas nov., (kods
104969037).
12. Piešķirt ēk m ar kadastra apzīmējumiem 6878 007 0036 006, 6878 007 0036 007, 6878
007 0036 008, 6878 007 0036 009 adresi „Pirmā Kalnaskola”, Lielie Žurili, Nirzas pag., Ludzas
nov..
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12.1. Apstiprin t ēk m ar kadastra apzīmējumiem 6878 007 0036 001, 6878 007 0036 002,
6878 007 0036 005 adresi „Kalnaskola”, Lielie Žurili, Nirzas pag., Ludzas nov., (kods
104670862).
13. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0033 004 adresi „Pirmie Meldri”,
Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov..
13.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0388 un ēk m ar
kadastra apzīmējumiem 6878 005 0033 001, 6878 005 0033 002, 6878 005 0033 003 adresi
„Meldri”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov., (kods 104671438).
14. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0006 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Pirmie Kalni”, Riuse i, Istras pag., Ludzas nov.
14.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 008 0008 un ar to
funkcion li saistīt m ēk m adresi „Kalni”, Riuse i, Istras pag., Ludzas nov., (kods 103739654).
15. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0022 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Pirmie Audzeļi”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov.
15.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0021 un ar to
funkcion li saistīt m ēk m adresi „Audzeļi”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov., (kods
104720807).
16. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0052 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Pirmā Konecpole ”, Konecpole, Istras pag., Ludzas nov.
16.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0061 un ar to
funkcion li saistīt m ēk m adresi „Konecpole”, Konecpole, Istras pag., Ludzas nov., (kods
104376505).
17. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0126 un ēk m ar kadastra
apzīmējumiem 6860 006 0126 001, 6860 006 0126 002, 6860 006 0126 003, 6860 006 0126 004,
6860 006 0126 005 adresi „Ozero Andreja”, Garanu Šķaune, Istras pag., Ludzas nov., (kods
106255057).
17.1. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0126 006 adresi „Pirmie Božki”,
Garanu Šķaune, Istras pag., Ludzas nov..
17.2. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0126 007 adresi „Otrie Božki”,
Garanu Šķaune, Istras pag., Ludzas nov..
17.3. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0126 008 adresi „Trešie Božki”,
Garanu Šķaune, Istras pag., Ludzas nov..
17.4. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0126 009 adresi „Ceturtie Božki”,
Garanu Šķaune, Istras pag., Ludzas nov..
18. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0145 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Pirmās Vasari as”, Osinovka, Istras pag., Ludzas nov.
18.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0039 un ar to
funkcion li saistīt m ēk m adresi „Vasari as”, Osinovka, Istras pag., Ludzas nov., (kods
103739638).
19. Piešķirt ēk m ar kadastra apzīmējumiem 6846 002 0030 001, 6846 002 0030 002, 6846
002 0030 003, 6846 002 0030 004, 6846 002 0030 005 adresi „Pirmie Lapse i”, Reiki, Briģu
pag., Ludzas nov..
19.1.. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0034 un ēk m ar
kadastra apzīmējumiem 6846 002 0034 001, 6846 002 0034 002, 6846 002 0034 003 adresi
„Lapse i”, Reiki, Briģu pag., Ludzas nov., (kods 105921634).
20. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0033 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Aparnieki”, iv iki, Briģu pag., Ludzas nov.
20.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0195 un ar to
funkcion li saistīt m ēk m adresi „Nivniki”, iv iki, Briģu pag., Ludzas nov., (kods
105922724).
21. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0192 005 adresi „Pirmie Punduri”,
Poddubje, Briģu pag., Ludzas nov..
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21.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0192 un ēk m ar
kadastra apzīmējumiem 6846 007 0192 001, 6846 007 0192 002, 6846 007 0192 003, 6846 007
0192 004, 6846 007 0192 006 adresi „Punduri”, Poddubje, Briģu pag., Ludzas nov., (kods
105745142).
22. Mainīt ēk m ar kadastra apzīmējumiem 6846 002 0080 004, 6846 002 0080 005, 6846
002 0080 006 adresi no „Toliki”, Reiki, Briģu pag., Ludzas nov. (kods 103616074) uz
„Anatoliju mājas”, Reiki, Briģu pag., Ludzas nov..
22.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0080 un ēk m ar
kadastra apzīmējumiem 6846 002 0080 001, 6846 002 0080 002, 6846 002 0080 003 adresi
„Toļiki”, Reiki, Briģu pag., Ludzas nov., (kods 105921650).
23. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6846 008 0023 un ēkai ar kadastra
apzīmējumu 6846 008 0023 001 adresi no „Valsts mežs”, Senčati, Briģu pag., Ludzas nov. uz
„Noviki”, Senčati, Briģu pag., Ludzas nov.,( kods 106354456).
23.1. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 6846 008 0023 002 adresi „Pirmie Noviki”,
Senčati, Briģu pag., Ludzas nov..
24. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6846 008 0027 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Otrie Noviki”, Senčati, Briģu pag., Ludzas nov.
25. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0021 001 adresi „Pirmie Vizbuļi”,
Liel Pīkova, Briģu pag., Ludzas nov..
25.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0021 un ēk m ar
kadastra apzīmējumiem 6846 006 0021 002, 6846 006 0021 003, 6846 006 0021 005, 6846 006
0021 006, 6846 006 0021 008, 6846 006 0021 009, 6846 006 0021 010, 6846 006 0021 012,
6846 006 0021 013, 6846 006 0021 014 adresi „Vizbuļi”, Liel Pīkova, Briģu pag., Ludzas nov.,
(kods 105748084).
26. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0010 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Pirmā Ziedpļava”, Meržova, Briģu pag., Ludzas nov.
26.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0009 un ar to
funkcion li saistīt m ēk m adresi „Ziedpļava”, Meržova, Briģu pag., Ludzas nov., (kods
105921587).
27. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0117 002 adresi „Parad zes māja”,
Porkaļi, Pildas pag., Ludzas nov..
27.1. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0117 un ēk m ar
kadastra apzīmējumiem 6886 001 0117 001, 6886 001 0117 003, 6886 001 0117 004, 6886 001
0117 005, 6886 001 0117 006 adresi „Parad ze”, Porkaļi, Pildas pag., Ludzas nov., (kods
103619770).
16. §
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l gumu nosl gšanu
A.Trizna
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
3.
Lēmuma teksts
4.
Lēmuma teksts
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17. §
Par zemes vien bas atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
Lēmuma teksts
18.§
Par piedal šanos projektā “Valsts atbalsta sa emšanai zivsaimniec bas att st bai no Zivju
fonda finanšu l dzekļiem”
I.Igovena
1997.g d Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūts Cirmas ezeram izstr d ja
zivsaimniecisk s ekspluat cijas noteikumus, kuri uz šodienu ir mor li novecojuši. 1997.gad
izstr d jot Cirmas ezera zivsaimniecisk s ekspluat cijas noteikumus Cirmas ezer bija atļauta
zveja ar zvejas tīklu limitu 4750 m. Šobrīd 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374
„Noteikumi par rūpniecisk s zvejas limitiem un to izmantošanas k rtību iekšējos ūde os” Cirmas
ezer atļauta zveja ar zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limitu 30 gabali.
Pašvaldībai, papildus, lai Cirmas ezeru nodotu nom , ir nepieciešams aktualizēts Cirmas
ezera zivsaimniecisk s ekspluat cijas noteikumus.
Sakar ar pl noto Cirmas ezera zivsaimniecisk s ekspluat cijas noteikumu aktualiz ciju,
Ludzas novada pašvaldība pl no piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludin taj projekt “Valsts
atbalsta sa emšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”.
emot vēr iepriekšminēto un pamatojoties uz 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas k rtību” 96.punktu, 96.1., 96.2. apakšpunktu, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas
tiesību izmantošanas k rtību” 11.punkta, 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5.apakšpunktu, Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu,
finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt iesniegšanai Lauku atbalsta dienesta izsludin to projekta pieteikumu “Valsts
atbalsta sa emšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” Cirmas ezera
zivsaimniecisk s ekspluat cijas noteikumu izstr dei. Projekta kopējais apjoms – EUR 4827.90,
projekta attiecin m s izmaksas - EUR 3990.
2. Apstiprin t projekta līdzfinansējumu no pašvaldības speci l budžeta 25 % apmēr
attiecin maj m izmaks m, t.i. EUR 997.50.
19.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu un zvejas limita pašpat ri a zvejai
Nirzas ezerā 2014.gadam iedal šanu
I.Igovena
1.
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Ludzas novada dome ir izskatījusi E. G., p.k.XXX, dzīvojošs (adrese), 2014.gada
25.febru ra iesniegumu (reģistrēts 26.02.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/457) par rūpniecisk s pašpatēri a
zvejas tiesību nomu Nirzas ezer .
Saska ar Civillikuma 1. pielikumu Nirzas ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpniecisk s zvejas tiesības publiskajos ūde os (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūde os,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģēt s valsts (izpildvaras) funkcijas, iznom vietēj
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpniecisk s zvejas tiesības šo noteikumu 13.punkt minētajos ūde os iznom fiziskaj m un
juridiskaj m person m, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīg s pašvaldības teritorijas ūde iem iedalīto zvejas
limitu.
E.G. sav 25.02.2014. iesniegum nor dīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 50 (piecdesmit)
metru garum .
Saska ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīv procesa likum noteiktaj k rtīb . Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja sa emta adres ta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektronisk dokumenta form ) ar
apstiprin jumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpniecisk s zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punkt paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpniecisk s zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpniecisk s zvejas
limitiem un to izmantošanas k rtību iekšējos ūde os” 7.6.2. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēri a
zvejai konkrēt ūdenstilpē priv tajos un publiskajos ūde os katram zvejniekam var iedalīt (vai
priv to ūde u īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) tīklu garuma limitu, kas pēc skaita
nep rsniedz divus 15 metru garus tīklus priv tajos ūde os vai vienu 50 metru garu tīklu
publiskajos ūde os.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpniecisk s zvejas tiesību nomu nosaka maksu saska ar šo noteikumu 2.pielikumu, emot
vēr iznom jamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojam s zivju sugas un
nozvejas apjomu. Savuk rt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpniecisk s zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūde os vai
jūras piekrastē, protokol noteikto maksu par gada nomu samaks līdz k rtēj gada 30.jūnijam
līgum vai protokol noteiktaj k rtīb . Maksu par rūpniecisk s zvejas tiesību nomu iekšējos
ūde os un jūras piekrastē iekasē t pašvaldība, kuras administratīvaj teritorij atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kur paredzēts zvejot.
emot vēr iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta
pirm s daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirm s daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto
daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 8., 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpniecisk s
zvejas limitiem un to izmantošanas k rtību iekšējos ūde os” 3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2. apakšpunktu,
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
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1. Nodot nom E. G., p.k.XXX, dzīvojošs (adrese), rūpniecisk s zvejas tiesības pašpatēri a
zvejai Nirzas ezer 2014.gadam.
2. Iedalīt E. G., p.k.XXX, pašpatēri a zvejai Nirzas ezer zvejas limitu 2014.gadam –
vienam zivju tīklam 50 (piecdesmit) metru garum .
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar E. G.,
p.k.XXX, rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēri a zvejai Nirzas ezer .
4. Noteikt rūpniecisk s zvejas tiesību nomas maksu 2014.gad EUR 28,50 (divdesmit
asto i eiro un 50 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var p rsūdzēt viena mēneša laik no t spēk st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi E. L., p.k.XXX, dzīvojošs (adrese), 2014.gada
25.febru ra iesniegumu (reģistrēts 26.02.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/458) par rūpniecisk s pašpatēri a
zvejas tiesību nomu Nirzas ezer .
Saska ar Civillikuma 1. pielikumu Nirzas ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpniecisk s zvejas tiesības publiskajos ūde os (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūde os,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģēt s valsts (izpildvaras) funkcijas, iznom vietēj
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpniecisk s zvejas tiesības šo noteikumu 13.punkt minētajos ūde os iznom fiziskaj m un
juridiskaj m person m, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīg s pašvaldības teritorijas ūde iem iedalīto zvejas
limitu.
E.L. sav 25.02.2014. iesniegum nor dīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 50 (piecdesmit)
metru garum .
Saska ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīv procesa likum noteiktaj k rtīb . Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja sa emta adres ta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektronisk dokumenta form ) ar
apstiprin jumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpniecisk s zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punkt paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpniecisk s zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpniecisk s zvejas
limitiem un to izmantošanas k rtību iekšējos ūde os” 7.6.2. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēri a
zvejai konkrēt ūdenstilpē priv tajos un publiskajos ūde os katram zvejniekam var iedalīt (vai
priv to ūde u īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) tīklu garuma limitu, kas pēc skaita
nep rsniedz divus 15 metru garus tīklus priv tajos ūde os vai vienu 50 metru garu tīklu
publiskajos ūde os.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpniecisk s zvejas tiesību nomu nosaka maksu saska ar šo noteikumu 2.pielikumu, emot
vēr iznom jamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojam s zivju sugas un
nozvejas apjomu. Savuk rt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpniecisk s zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūde os vai
jūras piekrastē, protokol noteikto maksu par gada nomu samaks līdz k rtēj gada 30.jūnijam
līgum vai protokol noteiktaj k rtīb . Maksu par rūpniecisk s zvejas tiesību nomu iekšējos
ūde os un jūras piekrastē iekasē t pašvaldība, kuras administratīvaj teritorij atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kur paredzēts zvejot.
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emot vēr iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirm s daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpniecisk s
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpniecisk s zvejas limitiem
un to izmantošanas k rtību iekšējos ūde os” 3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2. apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Nodot nom E. L., p.k.XXX, dzīvojošs (adrese), rūpniecisk s zvejas tiesības
pašpatēri a zvejai Nirzas ezer 2014.gadam.
2. Iedalīt E. L., p.k.XXX, pašpatēri a zvejai Nirzas ezer zvejas limitu 2014.gadam –
vienam zivju tīklam 50 (piecdesmit) metru garum .
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar E. L.,
p.k.XXX, rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēri a zvejai Nirzas ezer .
4. Noteikt rūpniecisk s zvejas tiesību nomas maksu 2014.gad EUR 28,50 (divdesmit
asto i eiro un 50 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var p rsūdzēt viena mēneša laik no t spēk st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. G., p.k.XXX, dzīvojošs (adrese), 2014.gada
25.febru ra iesniegumu (reģistrēts 26.02.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/459) par rūpniecisk s pašpatēri a
zvejas tiesību nomu Nirzas ezer .
Saska ar Civillikuma 1. pielikumu Nirzas ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpniecisk s zvejas tiesības publiskajos ūde os (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūde os,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģēt s valsts (izpildvaras) funkcijas, iznom vietēj
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpniecisk s zvejas tiesības šo noteikumu 13.punkt minētajos ūde os iznom fiziskaj m un
juridiskaj m person m, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīg s pašvaldības teritorijas ūde iem iedalīto zvejas
limitu.
A.G. sav 25.02.2014. iesniegum nor dīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 50 (piecdesmit)
metru garum .
Saska ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīv procesa likum noteiktaj k rtīb . Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja sa emta adres ta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektronisk dokumenta form ) ar
apstiprin jumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpniecisk s zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punkt paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpniecisk s zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpniecisk s zvejas
limitiem un to izmantošanas k rtību iekšējos ūde os” 7.6.2. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēri a
zvejai konkrēt ūdenstilpē priv tajos un publiskajos ūde os katram zvejniekam var iedalīt (vai
priv to ūde u īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) tīklu garuma limitu, kas pēc skaita
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nep rsniedz divus 15 metru garus tīklus priv tajos ūde os vai vienu 50 metru garu tīklu
publiskajos ūde os.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpniecisk s zvejas tiesību nomu nosaka maksu saska ar šo noteikumu 2.pielikumu, emot
vēr iznom jamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojam s zivju sugas un
nozvejas apjomu. Savuk rt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpniecisk s zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūde os vai
jūras piekrastē, protokol noteikto maksu par gada nomu samaks līdz k rtēj gada 30.jūnijam
līgum vai protokol noteiktaj k rtīb . Maksu par rūpniecisk s zvejas tiesību nomu iekšējos
ūde os un jūras piekrastē iekasē t pašvaldība, kuras administratīvaj teritorij atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kur paredzēts zvejot.
emot vēr iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta
pirm s daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirm s daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto
daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 8., 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpniecisk s
zvejas limitiem un to izmantošanas k rtību iekšējos ūde os” 3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2. apakšpunktu,
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Nodot nom A. G., p.k.XXX, dzīvojošs Sporta iela 19, Ludza, Ludzas novads,
rūpniecisk s zvejas tiesības pašpatēri a zvejai Nirzas ezer 2014.gadam.
2. Iedalīt A. G., p.k.XXX, pašpatēri a zvejai Nirzas ezer zvejas limitu 2014.gadam –
vienam zivju tīklam 50 (piecdesmit) metru garum .
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. G.,
p.k.XXX, rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēri a zvejai Nirzas ezer .
4. Noteikt rūpniecisk s zvejas tiesību nomas maksu 2014.gad EUR 28,50 (divdesmit
asto i eiro un 50 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var p rsūdzēt viena mēneša laik no t spēk st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
4.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. N., p.k.XXX, dzīvojošs (adrese), 2014.gada
25.febru ra iesniegumu (reģistrēts 26.02.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/460) par rūpniecisk s pašpatēri a
zvejas tiesību nomu Nirzas ezer .
Saska ar Civillikuma 1. pielikumu Nirzas ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpniecisk s zvejas tiesības publiskajos ūde os (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūde os,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģēt s valsts (izpildvaras) funkcijas, iznom vietēj
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpniecisk s zvejas tiesības šo noteikumu 13.punkt minētajos ūde os iznom fiziskaj m un
juridiskaj m person m, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīg s pašvaldības teritorijas ūde iem iedalīto zvejas
limitu.
A.N. sav 25.02.2014. iesniegum nor dīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 50 (piecdesmit)
metru garum .
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Saska ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīv procesa likum noteiktaj k rtīb . Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja sa emta adres ta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektronisk dokumenta form ) ar
apstiprin jumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpniecisk s zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punkt paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpniecisk s zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpniecisk s zvejas
limitiem un to izmantošanas k rtību iekšējos ūde os” 7.6.2. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēri a
zvejai konkrēt ūdenstilpē priv tajos un publiskajos ūde os katram zvejniekam var iedalīt (vai
priv to ūde u īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) tīklu garuma limitu, kas pēc skaita
nep rsniedz divus 15 metru garus tīklus priv tajos ūde os vai vienu 50 metru garu tīklu
publiskajos ūde os.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpniecisk s zvejas tiesību nomu nosaka maksu saska ar šo noteikumu 2.pielikumu, emot
vēr iznom jamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojam s zivju sugas un
nozvejas apjomu. Savuk rt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpniecisk s zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūde os vai
jūras piekrastē, protokol noteikto maksu par gada nomu samaks līdz k rtēj gada 30.jūnijam
līgum vai protokol noteiktaj k rtīb . Maksu par rūpniecisk s zvejas tiesību nomu iekšējos
ūde os un jūras piekrastē iekasē t pašvaldība, kuras administratīvaj teritorij atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kur paredzēts zvejot.
emot vēr iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta
pirm s daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirm s daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto
daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 8., 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpniecisk s
zvejas limitiem un to izmantošanas k rtību iekšējos ūde os” 3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2. apakšpunktu,
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Nodot nom A. N., p.k.XXX, dzīvojošs (adrese), rūpniecisk s zvejas tiesības
pašpatēri a zvejai Nirzas ezer 2014.gadam.
2. Iedalīt A. N., p.k.XXX, pašpatēri a zvejai Nirzas ezer zvejas limitu 2014.gadam –
vienam zivju tīklam 50 (piecdesmit) metru garum .
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. N.,
p.k.XXX, rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēri a zvejai Nirzas ezer .
4. Noteikt rūpniecisk s zvejas tiesību nomas maksu 2014.gad EUR 28,50 (divdesmit
asto i eiro un 50 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var p rsūdzēt viena mēneša laik no t spēk st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
5.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. J., p.k.XXX, dzīvojošs (adrese), 2014.gada 11.marta
iesniegumu (reģistrēts 11.03.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/584) par rūpniecisk s pašpatēri a zvejas
tiesību nomu Nirzas ezer .
Saska ar Civillikuma 1. pielikumu Nirzas ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 13.punkts nosaka, ka
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rūpniecisk s zvejas tiesības publiskajos ūde os (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūde os,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģēt s valsts (izpildvaras) funkcijas, iznom vietēj
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpniecisk s zvejas tiesības šo noteikumu 13.punkt minētajos ūde os iznom fiziskaj m un
juridiskaj m person m, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīg s pašvaldības teritorijas ūde iem iedalīto zvejas
limitu.
A.J. sav 11.03.2014. iesniegum nor dīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 50 (piecdesmit)
metru garum .
Saska ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīv procesa likum noteiktaj k rtīb . Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja sa emta adres ta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektronisk dokumenta form ) ar
apstiprin jumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpniecisk s zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punkt paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpniecisk s zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpniecisk s zvejas
limitiem un to izmantošanas k rtību iekšējos ūde os” 7.6.2. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēri a
zvejai konkrēt ūdenstilpē priv tajos un publiskajos ūde os katram zvejniekam var iedalīt (vai
priv to ūde u īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) tīklu garuma limitu, kas pēc skaita
nep rsniedz divus 15 metru garus tīklus priv tajos ūde os vai vienu 50 metru garu tīklu
publiskajos ūde os.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpniecisk s zvejas tiesību nomu nosaka maksu saska ar šo noteikumu 2.pielikumu, emot
vēr iznom jamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojam s zivju sugas un
nozvejas apjomu. Savuk rt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpniecisk s zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūde os vai
jūras piekrastē, protokol noteikto maksu par gada nomu samaks līdz k rtēj gada 30.jūnijam
līgum vai protokol noteiktaj k rtīb . Maksu par rūpniecisk s zvejas tiesību nomu iekšējos
ūde os un jūras piekrastē iekasē t pašvaldība, kuras administratīvaj teritorij atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kur paredzēts zvejot.
emot vēr iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirm s daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpniecisk s
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpniecisk s zvejas limitiem
un to izmantošanas k rtību iekšējos ūde os” 3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2. apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Nodot nom A. J., p.k.XXX, dzīvojošs (adrese), rūpniecisk s zvejas tiesības
pašpatēri a zvejai Nirzas ezer 2014.gadam.
2. Iedalīt A. J., p.k.XXX, pašpatēri a zvejai Nirzas ezer zvejas limitu 2014.gadam –
vienam zivju tīklam 50 (piecdesmit) metru garum .
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. J.,
p.k.XXX, rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēri a zvejai Nirzas ezer .
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4. Noteikt rūpniecisk s zvejas tiesību nomas maksu 2014.gad EUR 28,50 (divdesmit
asto i eiro un 50 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var p rsūdzēt viena mēneša laik no t spēk st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
20.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu un zvejas limita pašpat ri a zvejai
Mazais Zurzu ezerā 2014.gadam iedal šanu
I.Igovena
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. I., p.k.XXX, dzīvojoša (adrese), 2014.gada 18.
marta iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb reģistrēts 18.03.2014. ar Nr. 3.1.1.11.2/683) par
rūpniecisk s pašpatēri a zvejas tiesību nomu Maz Zurzu ezer .
Mazais Zurzu ezers ir priv tais ezers.
15.12.1998. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu priv tajos ūde os” 6.punkts nosaka, ka izmantojot zvejas tiesības priv tajos ūde os,
j ievēro normatīvie akti, kuri nosaka rūpniecisk s zvejas k rtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpniecisk s zvejas tiesības publiskajos ūde os (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūde os,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģēt s valsts (izpildvaras) funkcijas, iznom vietēj
pašvaldība.
15.12.1998. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu priv tajos ūde os” 11.punkts nosaka, ka priv taj īpašum esošaj s publisko ezeru
daļ s attiecīg pašvaldība rezervē priv to ūde u īpašniekam (īpašniekiem) zvejas limitu, kas ir
proporcion ls attiecīg īpašnieka priv taj īpašum esošajai ezera daļai.
15.12.1998. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu priv tajos ūde os” 10.punkts nosaka, ka priv tajos ūde os, kuros zvejas tiesības
nepieder valstij un kuru krastiem pilnīb piekļaujas tikai viena zemes īpašnieka zemes īpašumi,
viss attiecīgajiem ūde iem noteiktais rūpniecisk s zvejas rīku veida, to skaita vai nozvejas limits
tiek iedalīts attiecīgo priv to ūde u un zvejas tiesību īpašniekam.
Šo noteikumu 16.punkt paredzēts, ka priv to ūde u īpašniekam, kuram pieder zvejas
tiesības un kurš vēlas nodarboties ar rūpniecisko zveju, j iesniedz attiecīgaj pašvaldīb
pazi ojums par pl noto darbību vai īpašnieku savstarpēj vienošan s par zvejas limitu sadali
kopīpašum esošajos priv tajos ūde os.
A.I. 18.03.2014. Ludzas novada pašvaldīb iesniedza Maz Zurzu ezera daļas ūdenstilpes
nomas līgumu un iesniegumu ar lūgumu piešķirt rūpniecisk s zvejas nomas tiesības pašpatēri a
zvejai Maz Zurzu ezer zvejai ar zivju murdu (ar sētas garumu līdz 30m).
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 2.pielikums nosaka
pamatmaksu par rūpniecisk s zvejas tiesību izmantošanu.
emot vēr iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 6.panta pirm s daļas 3.punktu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpniecisk s
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 32. punktu, 30.11.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpniecisk s zvejas limitiem un to izmantošanas
k rtību iekšējos ūde os” 3.1., 3.8., 4.2.apakšpunktu, 15.12.1998. LR Ministru kabineta
noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu priv tajos ūde os” 10.punktu,
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
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Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Iedalīt A. I., p.k.XXX, dzīvojoša (adrese), zvejas limitu 2014.gadam pašpatēri a zvejai
Maz Zurzu ezer ar 1 zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
2. Noteikt rūpniecisk s zvejas tiesību nomas maksu 2014.gad EUR 9.96 (devi i euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam.
3. Lēmumu var p rsūdzēt viena mēneša laik no t spēk st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi P. I., p.k.XXX, dzīvojoša (adrese), 2014.gada 18.marta
iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb reģistrēts 18.01.2014. ar Nr. 3.1.1.11.2/684) par
rūpniecisk s pašpatēri a zvejas tiesību nomu Maz Zurzu ezer .
Mazais Zurzu ezers ir priv tais ezers.
15.12.1998. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu priv tajos ūde os” 6.punkts nosaka, ka izmantojot zvejas tiesības priv tajos ūde os,
j ievēro normatīvie akti, kuri nosaka rūpniecisk s zvejas k rtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpniecisk s zvejas tiesības publiskajos ūde os (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūde os,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģēt s valsts (izpildvaras) funkcijas, iznom vietēj
pašvaldība.
15.12.1998. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu priv tajos ūde os” 11.punkts nosaka, ka priv taj īpašum esošaj s publisko ezeru
daļ s attiecīg pašvaldība rezervē priv to ūde u īpašniekam (īpašniekiem) zvejas limitu, kas ir
proporcion ls attiecīg īpašnieka priv taj īpašum esošajai ezera daļai.
15.12.1998. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu priv tajos ūde os” 10.punkts nosaka, ka priv tajos ūde os, kuros zvejas tiesības
nepieder valstij un kuru krastiem pilnīb piekļaujas tikai viena zemes īpašnieka zemes īpašumi,
viss attiecīgajiem ūde iem noteiktais rūpniecisk s zvejas rīku veida, to skaita vai nozvejas limits
tiek iedalīts attiecīgo priv to ūde u un zvejas tiesību īpašniekam.
Šo noteikumu 16.punkt paredzēts, ka priv to ūde u īpašniekam, kuram pieder zvejas
tiesības un kurš vēlas nodarboties ar rūpniecisko zveju, j iesniedz attiecīgaj pašvaldīb
pazi ojums par pl noto darbību vai īpašnieku savstarpēj vienošan s par zvejas limitu sadali
kopīpašum esošajos priv tajos ūde os.
P.I. 18.03.2014. Ludzas novada pašvaldīb iesniedza iesniegumu ar lūgumu piešķirt
rūpniecisk s zvejas nomas tiesības pašpatēri a zvejai Maz Zurzu ezer zvejai ar zivju murdu (ar
sētas garumu līdz 30m) pamatojoties uz A. I., p.k. XXX, Maz Zurzu ezera daļas ūdenstilpes
nomas līgumu.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 2.pielikums nosaka
pamatmaksu par rūpniecisk s zvejas tiesību izmantošanu.
emot vēr iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 6.panta pirm s daļas 3.punktu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpniecisk s
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 32. punktu, 30.11.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpniecisk s zvejas limitiem un to izmantošanas
k rtību iekšējos ūde os” 3.1., 3.8., 4.2.apakšpunktu, 15.12.1998. LR Ministru kabineta
noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu priv tajos ūde os” 10.punktu,
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
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Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Iedalīt P. I., p.k.XXX, dzīvojoša (adrese), zvejas limitu 2014.gadam pašpatēri a zvejai
Maz Zurzu ezer ar 1 zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
2. Noteikt rūpniecisk s zvejas tiesību nomas maksu 2014.gad EUR 9.96 (devi i euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam.
3. Lēmumu var p rsūdzēt viena mēneša laik no t spēk st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
21.§
Par Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavināšanas komisijas sastāva apstiprināšanu
I.Kamzole
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavin šanas
likums” 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustam
īpašuma atsavin šanu, nosaka pašvaldības dome, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”
21.panta pirm s daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības p rst vjus un
locekļus pašvaldības vai valsts komitej s, komisij s, valdēs un darba grup s, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas nolikuma (apstiprin ts ar Ludzas novada domes
2009.gada 9.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 27.§)) 2.punktu, kas paredz, ka Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisiju izveido Ludzas novada dome, emot vēr
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisiju š d sast v :
Komisijas priekšsēdētājs:
Edgars Mekšs - Ludzas novada domes priekšsēdēt jas vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Jeļena Kigitoviča – pašvaldības juridisk s nodaļas juriskonsulte
Komisijas locek i:
Anastasija ukša – pašvaldības finanšu un gr matvedības nodaļas vadīt jas vietniece
budžeta jaut jumos
Vilhelms Kušners – pašvaldības attīstības un nekustam īpašuma nodaļas zemes ierīcības
inženieris
Komisijas locekle - sekretāre:
Aina Poikāne – pašvaldības attīstības un nekustam īpašuma nodaļas nekustam īpašuma
ekonomiste

2. Ar šī lēmuma spēk st šanos spēku zaudē Ludzas novada domes 2010.gada 26.augusta
sēdes lēmuma „Par Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas sast va
apstiprin šanu” (protokols Nr.24, 43.§) 1.punkts.
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22.§
Par Ludzas novada pašvald bas dz vokļu Ludzas pils tas „Lauktehnikas”
mikrorajonā piesl gšanu pie centrālās apkures
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldīb sa emts 03.03.2014. SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”
iesniegums „Par Ludzas pilsētas „Lauktehnikas” mikrorajon atslēgtiem no centr l s apkures
neprivatizētiem dzīvokļiem” (reģistrēts pašvaldīb 11.03.2014. ar Nr.3.1.1.8.1/186), kur SIA
„LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” lūdz pašvaldību sak rtot savus īpašumus, kas ir atslēgti no
centr l s apkures sistēmas, t.i. dzīvokļus Latgales iel 240 dz.8, dz.10, dz.11, dz.12, dz.15 un
Latgales iel 242 dz.4, dz.9, dz.27 Ludz , saska ar Dzīvokļa īpašuma likuma prasīb m.
Izvērtējot esošo situ ciju Ludzas novada pašvaldībai k īpašniekam ir pien kums ievērot
likum notikt s normas un pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 4.panta, 1.punkta,
1.apakšpunktu (kopīpašuma esošaj daļ ietilpst m ju apkalpojoš s inženierkomunik ciju
sistēmas, iek rtas un citi ar dzīvojam s m jas ekspluat ciju saistīti funkcion li nedal mi
elementi, kas nepieder pie atsevišķ īpašuma (tai skait atsevišķ īpašuma robež s esošie
sildelementi, ja to funkcion l
darbība ir atkarīga no kopīpašum
esošaj m
inženierkomunik cij m) siltumapg des sistēma ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma esoš daļa.
Pamatojoties uz Enerģētikas likuma 52. pantu ēku un būvju pieslēgšana centralizētajai
siltumapg des sistēmai vai atslēgšana no t s nedrīkst traucēt siltuma sa emšanu p rējiem šīs
sistēmas lietot jiem. Secīgi daudzdzīvokļu m ju iedzīvot ji var atteikties no centralizēt s
siltumapg des, taču to drīkst darīt t d gadījum , ja atteikties no centr lapkures vēlas visas m jas
dzīvokļu īpašnieki, jo m jas kopīg siltumapg des sistēma ir nobalansēta, lai siltuma plūsma ēk
būtu vienmērīga. Ja atsevišķu dzīvokli izslēdz no šīs sistēmas, tiek izjaukta siltuma plūsma
st vvados un atsevišķos m jas dzīvokļos kļūst silt ks, bet citur – vēs ks. Alternatīv s apkures
tehniskie projekti nav izstr d ti.
Saska ar likumu „Dzīvokļa īpašuma likums” 4.panta, 1.punkta , 1.apakšpuktu, 10.panta
pirm s daļas 6.punktu Enerģētikas likuma 52. pantu un emot vēr Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome nolemj:
1. Pieslēgt pie centr l s apkures pašvaldības īpašum esošos dzīvokļus Nr. 8; 10; 11; 12;
15 Latgales iel 240 un dzīvokļus Nr.4; 9; 27 Latgales iel 242, Ludz .
2. Atcelt Ludzas rajona Ludzas pilsētas domes 06.12.1996. lēmumu Nr. 248 „Iesniegumu
un ierosin jumu izskatīšana”.
3. Atcelt Ludzas rajona Ludzas pilsētas domes 12.09.1996. lēmumu Nr. 171 „Iesniegumu
un ierosin jumu izskatīšana”.
4. Atcelt Ludzas rajona Ludzas pilsētas domes visus lēmumus, kas saistīti ar dzīvokļu
atslēgšanu no centr l s apkures dzīvojam s m j s Latgales iel 240 un Latgales iel 242, Ludz .
5. Uzdot SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” veikt šī lēmuma 1.punkt nor dīto
dzīvokļu pieslēgšanu pie centr l s apkures sistēmas.
6. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt domes lēmumu SIA “Ludzas apsaimniekot js”.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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23.§
Par dz vojamo māju Sporta ielā 14, Ludzā
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība, k dzīvojam s m jas Sporta iel 14, Ludz īpašnieks pasūtīja
SIA „Rēzeknes Nams” izstr d t dzīvojam s m jas tehnisk s apsekošanas atzinumu. Atzinum
secin ts, ka dzīvojam m ja atjaunošanas izmaksas stipri p rsniegs jaunas m jas būvniecības
izmaksas.
Saska
ar sertificēta būvinženiera Andreja Kuzmina – LBS sertifik ts Nr.20-078
04.11.2013. tehnisk s apsekošanas atzinumu dzīvojam s m jas Sporta iel 14, Ludz nesoš s
konstrukcijas un to elementi atrodas av rijas st voklī un liel k daļa ir neapmierinoš st voklī un
boj ti. Esošaj situ cij ēkas ekspluat cija ir bīstama. Ekspluat ciju ir nepieciešams nekavējoties
p rtraukt, jo past v re li boj to konstrukciju sabrukuma draudi.
Saska ar Civillikuma 1084.pant ietverto principu, ka katram būves īpašniekam, lai
aizsarg tu sabiedrisko drošību, j tur sava būve t d st voklī, ka no t s nevar rasties kaitējums ne
kaimi iem, ne gar mg jējiem, ne arī t s lietot jiem, k arī ja būves īpašnieks vai valdīt js, pretēji
attiecīg s varas pieprasījumam, nenovērš draudoš s briesmas, tad attiecīgai iest dei, raugoties
pēc apst kļiem, būve j saved k rtīb vai arī pavisam j nojauc uz īpašnieka rēķina.
Savuk rt Būvniecības likuma 31.pant noteikts, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai
non kusi t d st voklī, ka t s lietošana ir bīstama vai t boj ainavu, īpašniekam saska ar
attiecīg s pašvaldības lēmumu t j saved k rtīb vai j nojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta
noteikumiem.
Dzīvojamaj m j Sporta iel 14, Ludz ir divdzīvokļu m ja, kas pieder Ludzas novada
pašvaldībai.
Saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 14.panta, otr s daļas 3.punktu, 15.panta pirm s
daļas 9.punktu, Civillikuma 1084.pantu, Būvniecības likuma 31.panta pirmo daļu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 28.3 panta nosacījumiem, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jaut jumu
risin šan ” 13.panta prasīb m, pamatojoties uz sertificēta būvinženiera Andreja Kuzmina (LBS
sertifik ts Nr.20-078) 04.11.2013. tehnisk s apsekošanas atzinumu par dzīvojamo m ju Sporta
iel 14, Ludz , un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada
20.marta sēdes atzinumu, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Uzdot Dzīvokļu komisijai organizēt dzīvojam s m jas Sporta iel 14, Ludz
pašvaldības dzīvokļu īrniekiem palīdzības sniegšanu dzīvošanai derīgas dzīvojam s telpas
izīrēšan .
2. Pēc īrnieku izmitin šanas dzīvojamo m ju ar zemesgabalu Sporta iel 14, Ludz nodot
atsavin šanai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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24.§
Par dz vojamo māju Rai a ielā 59, Ludzā
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība, k dzīvojam s m jas Rai a iel 59, Ludz īpašnieks pasūtīja
SIA „Rēzeknes Nams” izstr d t dzīvojam s m jas tehnisk s apsekošanas atzinumu. Atzinum
secin ts, ka dzīvojam m ja atjaunošanas izmaksas stipri p rsniegs jaunas m jas būvniecības
izmaksas.
Saska
ar sertificēta būvinženiera Andreja Kuzmina – LBS sertifik ts Nr.20-078
10.10.2013. tehnisk s apsekošanas atzinumu dzīvojam s m jas Rai a iel 59, Ludz nesoš s
konstrukcijas un to elementi atrodas av rijas st voklī un liel k daļa ir neapmierinoš st voklī un
boj ti. Kopējais nesošo konstrukciju st voklis ir daļēji neapmierinošs.
Saska ar Civillikuma 1084.pant ietverto principu, ka katram būves īpašniekam, lai
aizsarg tu sabiedrisko drošību, j tur sava būve t d st voklī, ka no t s nevar rasties kaitējums ne
kaimi iem, ne gar mg jējiem, ne arī t s lietot jiem, k arī ja būves īpašnieks vai valdīt js, pretēji
attiecīg s varas pieprasījumam, nenovērš draudoš s briesmas, tad attiecīgai iest dei, raugoties
pēc apst kļiem, būve j saved k rtīb vai arī pavisam j nojauc uz īpašnieka rēķina.
Savuk rt Būvniecības likuma 31.pant noteikts, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai
non kusi t d st voklī, ka t s lietošana ir bīstama vai t boj ainavu, īpašniekam saska ar
attiecīg s pašvaldības lēmumu t j saved k rtīb vai j nojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta
noteikumiem.
Dzīvojamaj m j Rai a iel 59, Ludz ir divdzīvokļu m ja, kas pieder Ludzas novada
pašvaldībai.
Saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 14.panta, otr s daļas 3.punktu, 15.panta pirm s
daļas 9.punktu, Civillikuma 1084.pantu, Būvniecības likuma 31.panta pirmo daļu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 28.3 panta nosacījumiem, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jaut jumu
risin šan ” 13.panta prasīb m, pamatojoties uz sertificēta būvinženiera Andreja Kuzmina (LBS
sertifik ts Nr.20-078) 10.10.2013. tehnisk s apsekošanas atzinumu par dzīvojamo m ju Rai a
iel 59, Ludz , un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada
20.marta sēdes atzinumu, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Uzdot Dzīvokļu komisijai organizēt dzīvojam s m jas Rai a iel 59, Ludz
pašvaldības dzīvokļu īrniekiem palīdzības sniegšanu dzīvošanai derīgas dzīvojam s telpas
izīrēšan .
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

25.§
Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas un apkures maksas apmaksu
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2014.gada 12.mart sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Ludzas apsaimniekot js”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese –

48
Krišj a Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/249 „Par brīvo dzīvokļu apsaimniekošanas un
apkures maksas apmaksu” (reģ. pašvaldīb 13.03.2014. Nr.3.1.1.8.1/197) ar lūgumu segt no
Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2014.gada febru ra mēnesī aprēķin to summu
EUR 120,65 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu un EUR 159,16 par
apkures maksas apmaksu.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un vēstulēm pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2006. gada 12. decembra MK
noteikumu Nr.999 „K rtība, k d dzīvojam s telpas īrnieks un izīrēt js norēķin s ar pakalpojumu
sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojam s telpas lietošanu” 25.punktu un emot
vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Norēķinos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ludzas apsaimniekot js” iekļaut
izdevumus par Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas
maksas un apkures maksas apmaksu 2014.gada febru ra mēnesī par summu EUR 279,81 (divi
simti septi desmit devi i eiro 81 centi).
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas
izdevumus un apkures maksas apmaksu par 2014.gada febru ra mēnesi pilnīgu apmaksu
EUR 279,81 (divi simti septi desmit devi i eiro 81 centi) apmēr no Ludzas novada pašvaldības
budžeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “Ludzas apsaimniekot js” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
26.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai Skolas ielā 25,
Ludzā, Ludzas novads
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība sa ēma 2014. gada 18.marta sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk
adrese – Krišj a Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. 19.03.2014. ar
Nr.3.1.1.8.1/228) ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojam s m jas Ludz ,
Skolas iel 25 auto transporta st vvietas ierīkošanai un piebraucam ceļa renov cijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts m jas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, g jēju celi u un servitūta ceļu seguma renov cijai vai
atjaunošanai – 80% no kopēj m izmaks m, bet ne vair k k EUR 14229,00, bet 16.2.punkts
nosaka, ka līdzfinansējums automašīnu st vlaukumu ierīkošanai vai renov cijai tiek piešķirts –
50% no kopēj m izmaks m, bet ne vair k k EUR 5692,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai apsekoja dzīvojamo m ju Skolas iel 25, Ludz
un konstatēja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu
Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
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2014.gada 20.mart komisijas sēdē izskatīja darbu t mi auto transporta st vvietas
ierīkošanai Skolas iel 25, Ludz par kopējo summu EUR 6756,00. Saska ar 2011.gada
25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.2. punktu komisija iesaka piešķirt
līdzfinansējumu 50%,tas ir EUR 5692,00 apmēr un izskatot piebraucam ceļa ierīkošanas t mi
Skolas iel 25, Ludz par kopējo summu EUR 9908,30, saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1., punktu iesaka piešķirt līdzfinansējumu 80 %, tas
ir EUR 7926,64 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 16.1 un 16.2.
punktiem, un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada
20.marta sēdes atzinumu, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Skolas iel 25, Ludz automašīnu st vlaukuma ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 3378,00 (trīs tūkstoši trīs simti septi desmit
asto i eiro un 00 centi) apmēr .
2. Piešķirt dzīvojam s m jas Skolas iel 25, Ludz piebraucamo ceļa ierīkošanai Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % apmēr no darbu t mes, tas ir EUR 7926,64 (septi i
tūkstoši devi i simti divdesmit seši eiro 64 centi).
3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma sa emšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

27.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai Krāslavas ielā 11,
Ludzā, Ludzas novads
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība sa ēma 2014.gada 11.marta sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese –
Krišj a Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. 13.03.2014. ar Nr.3.1.1.8.1/194) ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojam s m jas Ludz , Kr slavas iel 11
energoefektivit tes veikšanai (gala rsienu siltin šanai).
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 15.2.1.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
energoefektivit tes pas kumiem: ja daudzdzīvokļu m jas kopēj platība ir līdz 3000 m² ne vair k k
EUR 14229,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai konstatēja, ka pieteikum
sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti Ludzas
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novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19 18.punkt noteiktie
dokumenti.
2014.gada 4.febru rī komisijas sēdē komisija, izskatīja darbu t mi gala sienu siltin šanai
dzīvojamai m jai Kr slavas iel 11, Ludz , par kopējo summu EUR 10 792,84 ar PVN. Saska
ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 15.2.1. apakšpunktu
komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu EUR 5396,42 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 15.punkta
15.2.1. apakšpunktu, un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada
20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
nolemj:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Kr slavas iel 11, Ludz energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 5396,42 (pieci tūkstoši trīs simti
devi desmit seši eiro un 42 centi) apmēr .
2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “ LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

28.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai Biržas ielā 1A,
Ludzā, Ludzas novads
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība sa ēma 2014.gada 13.marta sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese –
Krišj a Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. 17.03.2014. ar Nr.3.1.1.8.1/204) ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojam s m jas Ludz , Biržas iel 1A dzīvojam s
m jas energoaudita un tehnisk projekta izstr dei energoefektivit tes pas kuma veikšanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 15. punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
energoefektivit tes pas kumiem: 15.1. punkts nosaka m jas energoaudita veikšanai 100% no
daudzdzīvokļu dzīvojam s m jas energoaudita izmaks m, bet ne vair k k EUR 570,00 un
saska ar 15.4. tehnisk projekta izstr dei - 50%, bet ne vair k k EUR 1423,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, un konstatēja, ka
pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti
Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punt
noteiktie dokumenti.
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2014.gada 20.mart komisijas sēdē komisija izskatot vienk ršot s renov cijas izstr des
t mi tehnisk projekta izstr dei dzīvojamai m jai Biržas iel 1A, Ludz , kas ir par kopējo summu
EUR 3393,90 ar PVN un saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo
noteikumu Nr. 19 15.punkta 15.4. apakšpunktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu
EUR 1 423,00 apmēr .
Energoaudita izstr de EUR 426,86 ar PVN apmēr un saska ar 2011.gada 25.augusta
Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 15.punkta 15.1. apakšpunktu komisija iesaka
piešķirt līdzfinansējumu EUR 426,86 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 15.punkta
15.1 un 15.4. apakšpunktiem, un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada
20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
nolemj:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Biržas iel 1A, Ludz energoaudita izstr dei
energoefektivit tes pas kumu veikšanai, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu no darbu
t mes, tas ir EUR 426,86 (četri simti divdesmit seši eiro un 86 centi).
2. Piešķirt dzīvojam s m jas Biržas iel 1A, Ludz tehnisk projekta izstr dei Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1423,00 (viens tūkstotis četri simti divdesmit trīs eiro
un 00 centi).
3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma sa emšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “ LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

29.§
Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Par groz jumiem
Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos 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”” apstiprināšanu
A.Poik ne
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jaut jumu risin šan ” 27.² panta otr s
daļas 4.punktu un piekto daļu un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.7 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Ludzas novada
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pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju
energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo
m ju renov cijai””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. triju dienu laik pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.7 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai
un dzīvojamo m ju renov cijai”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un
reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.7 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai
un dzīvojamo m ju renov cijai””:
3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum
„Ludzas Novada Vēstis” vai laikrakst „Ludzas Zeme”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes ēk .
4. Uzdot Ludzas novada pagastu p rvaldniekiem nodrošin t saistošo noteikumu izlikšanu
redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu ēk s.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

30.§
Par nolikuma “Ludzas novada pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanas un kontroles
kārt ba” groz jumiem
I.Igovena
Lai veicin tu Eiropas Savienības finansējuma piesaisti sabiedrisko organiz ciju
materi ltehnisk s b zes attīstībai un infrastruktūras pilnveidošanai, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas 10.punktu un 21.panta pirm s daļas
27.punktu, k arī emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada
20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
nolemj:
1. Veikt sekojošus grozījumus 26.01.2012. nolikum “Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles k rtība”:
1.1.
Nolikuma 8.punktu izteikt š d redakcij :
“8. Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt Sabiedriskās organizācijas, kuru
projekta aktivitātes tiks realizētas Ludzas novada teritorijā un plānotie rezultāti attīsta un
sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un infrastruktūru, pilnveido Sabiedrisko
organizāciju materiāltehnisko bāzi, infrastruktūru vai tiek sakārtotas publiski pieejamas vietas
brīvā laika pavadīšanai.”
1.2.
Nolikuma 10.punktu papildin t ar 10.5.apakšpunktu:
“10.5. Parakstītu finansējuma līguma kopiju ar sadarbības iestādi par projekta ieviešanu
ar klāt pievienotu projekta budžetu.”
1.3.
Nolikuma 13.punktu izteikt š d redakcij :
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“13. Projektu finansēšanas kārtība:
13.1. Projekta finansējumam piešķiramā summa līdz EUR 1430,00 vienam projektam, bet
ne vairāk kā 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām, ja projekts vērsts uz pasākumu
organizēšanu.
13.2. Projekta finansējumam piešķiramā summa līdz EUR 3000,00 vienam projektam, bet
ne vairāk kā 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām, ja Sabiedriskās organizācijas projekts
vērsts uz organizāciju materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras pilnveidošanu, sabiedrisko
organizāciju pamatpakalpojumu sniegšanu.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S. Jakovļevam.

31. §
Par nekustamā pašuma „Internāts”, ar kadastra numuru 6878 005 0368, kas atrodas
c. Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai
E.Mekšs
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4. panta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5.panta
pirmo daļu, atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
atvasin t s publisk s personas lēmējinstitūcija, emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2014.gada 19.marta lēmumu „Par nekustam īpašuma „Intern ts”, ar
kadastra numuru 6878 005 0368, kas atrodas c. Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavin šanai”, emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova, PRET – nav, ATTURAS – nav, nebalso –1 (Andrejs
Andrejevs), Ludzas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavin šanai nekustamo īpašumu „Intern ts”, ar kadastra numuru 6878 005
0368, kas atrodas c. Nirza, Nirzas pagasts.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6878 005 0368 reģistrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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32. §
Par nekustamā pašuma „Pagastmāja” ar kadastra apz m jumu 68780050316,
c. Nirza, Nirzas pagastā, Ludzas novadā izsoles protokola un rezultāta apstiprināšanu
E.Mekšs
2013.gada 28.decembrī Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums „Par
nekustam īpašuma „Pagastm ja” ar kadastra apzīmējumu 68780050316, c. Nirza, Nirzas
pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr. 26, 44.
§).
2014.gada 26.febru rī notika otr objekta izsole. T k neviens pretendents nepieteicas –
izsole tika atzīta par nesekmīgu.
Pamatojoties uz augst k minēto un emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2014.gada 3.marta lēmumu „Par nekustam īpašuma „Pagastm ja” ar
kadastra apzīmējumu 68780050316, c.Nirza, Nirzas pagast , Ludzas novad izsoles protokola un
rezult ta apstiprin šanu”, Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 34.panta pirmo un
otro daļu, emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome nolemj:
1. Apstiprin t 2014. gada 26. febru ra izsoles protokolu un izsoles rezult tu.
2. Atzīt rīkoto izsoli par nesekmīgu.

33. §
Par nekustamā pašuma „Zaļumi š” ar kadastra apz m jumu 68500070067, Cirmas
pagastā, Ludzas novadā izsoles protokola un rezultāta apstiprināšanu
E.Mekšs
2013.gada 23.maij Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums „Par nekustam
īpašuma, zemes gabala (starpgabala) ar kadastra Nr. 6850 007 0067, 0,56 ha platīb , Cirmas
pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 10,33.§).
2013.gada 28.novembrī Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums „Par
nekustam īpašuma, zemes gabala „Zaļumi š”, 0,56 ha platīb , Ludzas novad izsoles
noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr. 25,42.§).
2014.gada 5.febru rī notika objekta izsole. Objekta izsolē piedalīj s viena personas.
Objektu nosolījis un summu - EUR 873,36 (asto i simti septi desmit tr s eiro un 36 centi)
piln apmēr ieskaitīja – A. K., personas kods: XXX, adrese: (adrese).
Pamatojoties uz augst k minēto un emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2014.gada 3.marta lēmumu „Par nekustam īpašuma „Zaļumi š” ar
kadastra apzīmējumu 68500070067, Cirmas pagast , Ludzas novad izsoles protokola un
rezult ta apstiprin šanu”, Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 34. panta pirmo un
otro daļu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada
20.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada
20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
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Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
nolemj:
1. Apstiprin t nekustam īpašuma „Zaļumi š” ar kadastra apzīmējumu 68500070067,
Cirmas pagast , Ludzas novad izsoles protokolu un rezult tu, pamatojoties uz kuru, objektu
ieg d jis A. K., personas kods: XXX, adrese: (adrese).

34. §
Par nekustamā pašuma „Zaļumi š 1” ar kadastra apz m jumu 68500070068, Cirmas
pagastā, Ludzas novadā izsoles protokola un rezultāta apstiprināšanu
E.Mekšs
2013.gada 23.maij Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums „Par nekustam
īpašuma, zemes gabala (starpgabala) ar kadastra Nr. 6850 007 0068, 0,52 ha platīb , Cirmas
pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 10,34.§).
2013.gada 28.novembrī Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums „Par
nekustam īpašuma, zemes gabala „Zaļumi š”, 0,52 ha platīb , Ludzas novad izsoles
noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr. 25,43.§).
2014.gada 5.febru rī notika objekta izsole. Objekta izsolē piedalīj s viena personas.
Objektu nosolījis un summu - EUR 859,13 (asto i simti piecdesmit devi i eiro un 13 centi)
piln apmēr ieskaitīja – A. K., personas kods: XXX, adrese: (adrese).
Pamatojoties uz augst k minēto un emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2014.gada 3.marta lēmumu „Par nekustam īpašuma „Zaļumi š 1” ar
kadastra apzīmējumu 68500070068, Cirmas pagast , Ludzas novad izsoles protokola un
rezult ta apstiprin šanu”, Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 34.panta pirmo un
otro daļu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada
20.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada
20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
nolemj:
1. Apstiprin t nekustam īpašuma „Zaļumi š 1” ar kadastra apzīmējumu 68500070068,
Cirmas pagast , Ludzas novad izsoles protokolu un rezult tu, pamatojoties uz kuru, objektu
ieg d jis A. K., personas kods: XXX, adrese: (adrese).

35. §
Par 2014. gada 27. februāra Ludzas novada domes l muma „Par dz vokļa Nr. 2, Mazā
Ezerkrasta ielā 6, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” groz šanu
(protokols Nr. 3, 46.§)
E.Mekšs
2014.gada 27.febru rī Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums Par dzīvokļa
Nr. 2, Maz Ezerkrasta iel 6, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 3,
46.§).
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T k pie emt lēmum ir pieļauta kļūda, jeb neprecīzi noteikta atsavin m objekta
adrese, ir nepieciešams veikt grozījumus 2014.gada 27.febru ra lēmum „Par dzīvokļa Nr. 2,
Maz Ezerkrasta iel 6, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 3, 46.§).
emot vēr augst k minēto inform ciju un Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2014.gada 19.marta lēmumu „Par 2014. gada 27. febru ra Ludzas
novada domes lēmuma „Par dzīvokļa Nr. 2, Maz Ezerkrasta iel 6, Ludz , Ludzas novad
nodošanu atsavin šanai” grozīšanu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome nolemj:
1. Grozīt 2014.gada 27.febru ra Ludzas novada domes lēmumu „Par dzīvokļa Nr. 2,
Maz Ezerkrasta iel 6, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 3, 46.§),
aizst jot lēmum v rdus „Maz Ezerkrasta” ar v rdiem „Ezera šķērsiela”.

36.§
Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada
22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par pār jiem pabalstiem Ludzas novadā””
apstiprināšanu
E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 43.panta trešo daļu un emot vēr Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2014.gada 21.marta rk rtas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.8 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par p rējiem pabalstiem
Ludzas novad ””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.8
„Par grozījumiem Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.27 „Par p rējiem pabalstiem
Ludzas novad ”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s
attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai ne agr k k četras nedēļas un ne vēl k
k sešas nedēļas pēc saistošo noteikumu Nr.8„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada
22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par p rējiem pabalstiem Ludzas novad ””,
pie emšanas, saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 45.panta trešo daļu:
3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum
„Ludzas Novada Vēstis” vai laikrakst „Ludzas Zeme”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes ēk .
4. Uzdot Ludzas novada pagastu p rvaldniekiem nodrošin t saistošo noteikumu izlikšanu
redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu ēk s.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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37.§
Par Ludzas novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.9 „Par groz jumiem Ludzas novada
pašvald bas 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada
pašvald bas nolikums” apstiprināšanu
A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
1.punktu, 24.pantu, Vides un reģion l s attīstības ministrijas 2014.gada 11.marta vēstuli Nr.186/2244, un emot vēr Ludzas novada finanšu past vīg s komitejas un Ludzas novada soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta kopīg s sēdes
atzinumu, Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 ”Grozījumi Ludzas
novada pašvaldības 2014.gada 27.febru ra saistošajos noteikumos Nr.6 “Ludzas novada
pašvaldības nolikums”” saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.9
”Grozījumi Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 27.febru ra saistošajos noteikumos Nr.6
“Ludzas novada pašvaldības nolikums”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus “Ludzas novada
pašvaldības nolikums” saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 24.panta trešo daļu publicēt Ludzas
novada pašvaldības m jas lap www.ludza.lv
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
38.§
Par Ludzas novada pašvald bas iestādes ”Ludzas novada būvvalde” izveidošanu
S.Jakovļevs
Ar 2014.gada 1.maiju Būvniecības likuma 12.pants nosaka, ka būvvalde ir pašvaldības
iest de vai struktūrvienība vai vair ku pašvaldību izveidota iest de.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 27.febru ra saistošo noteikumu Nr.6
„Ludzas novada pašvaldības nolikums” 15.punktu Ludzas novada pašvaldības būvvalde ir
Ludzas novada pašvaldības komisija bez juridiskas personas statusa. Novada pašvaldības
būvvalde ar Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmumu „Par Ludzas novada Būvvaldes
sast va un nolikuma apstiprin šanu” (prot.Nr.13 75.§) ir pašvaldības izveidota institūcija, kas
īstenoja spēk esošajos normatīvajos aktos noteikt s būvvaldes funkcijas.
Lai nodrošin tu Ludzas novada pašvaldības būvvaldes darbību atbilstoši Būvniecības
likum noteiktajam būvvaldes regulējumam, nepieciešams izveidot Ludzas novada pašvaldības
iest di „Ludzas novada būvvalde”.
Pamatojoties uz likuma Valsts p rvaldes iek rtas likuma 73.panta pirm s daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 8.un 9.punktu, emot vēr Ludzas novada
domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
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Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Ar 2014.gada 1.maiju izveidot Ludzas novada pašvaldības iest di „Ludzas novada
būvvalde”, kas p rzina teritorijas pl nošanas, būvniecības un būvniecības procesa tiesiskuma
uzraudzības jaut jumus.
2. Apstiprin t Ludzas novada būvvaldes nolikumu saska ar pielikumu uz 3 (trīs) lap m.
3. Ar 2014.gada 1.maiju iecelt iest des ”Ludzas novada būvvalde” vadīt ja amat
Vladimiru Kalinko, p.k.XXX.
4. Uzdot Ludzas novada būvvaldes vadīt jam Vladimiram Kalinko, p.k.XXX, līdz
2014.gada 10.maijam reģistrēt iest di „Ludzas novada būvvalde” Valsts ie ēmumu dienesta
teritori laj iest dē- Rai a iel 25, Ludz , Ludzas novad .
5. Uzdot Ludzas novada būvvaldei p r emt attīstības un nekustam īpašuma nodaļai
uzdot s funkcijas, uzdevumus, materi l s vērtības un lietvedīb esošos dokumentus, kas saistīti
ar Ludzas novada būvvaldes kompetencē esošajiem jaut jumiem (teritorijas pl nojums,
būvniecība, būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzība).
6. Noteikt, ka ar 2014.gada 1.maiju spēku zaudē Ludzas novada domes 2012.gada
10.jūlija lēmums „Par Ludzas novada Būvvaldes sast va apstiprin šanu” (prot.Nr.19 17.§).
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
39.§
Par Ludzas novada būvvaldes vad tāja amatalgas noteikšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iest žu darbinieku darba samaksas
un soci lo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un soci lo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot vēr
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Ar 2014.gada 1.maiju noteikt Ludzas novada būvvaldes vadīt ja mēneša amatalgu
EUR 896,00 apmēr .
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
40.§
Par Ludzas novada Rund nu pagasta bibliot kas vad tāja atbr vošanu un iecelšanu amatā
S.Jakovļevs
2014.gada 25.febru rī Rundēnu pagasta bibliotēkas vadīt ja Valentīna Kiščenko, personas
kods XXX, iesniedza Ludzas novada pašvaldīb iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb
reģistrēts 25.02.2014., reģistrēts ar reģistr cijas numuru 3.1.1.11.2/445), kur lūdz atbrīvot no
bibliotēkas vadīt jas pien kumu pildīšanas ar 2014.gada 1.aprīli.
Ludzas novada dome izskatot jaut jumu par Valentīnas Kiščenko, personas kods XXX,
atbrīvošanu no Rundēnu pagasta bibliotēkas vadīt jas amata, konstatēja, ka:
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1) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2010.gada 28.janv ra sēdes lēmumu „Par Ludzas
novada Rundēnu pagasta bibliotēkas vadīt ja atbrīvošanu un iecelšanu amat ” (protokols Nr.1,
14.§) Valentīna Kiščenko, personas kods XXX, ar 2010.gada 8.febru ri tika iecelta Ludzas
novada Rundēnu pagasta bibliotēkas vadīt jas amat ;
2) saska ar Darba likuma 100.panta pirmo daļu darbiniekam ir tiesības rakstveid uzteikt
darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgum vai darba līgum nav noteikts īs ks
uzteikuma termi š;
3) saska ar likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 9.punktu, pašvaldības iest žu
vadīt ju iecelšana amat un atbrīvošana no amata ir domes kompetencē.
Saska ar Rundēnu pagasta bibliotēkas vadīt jas Valentīnas Kiščenko, personas kods
XXX, iesniegumu, emot vēr Ludzas novada pašvaldības S.Jakovļeva ieteikumu, Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, Ludzas novada
domes Soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu komitejas 2014.gada 21.marta rk rtas sēdes
atzinumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
9.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova),
PRET – nav, ATTURAS – 1 (Jevgenija Kušča), Ludzas novada dome nolemj:
1. Atbrīvot Valentīnu Kiščenko, personas kods XXX, no Ludzas novada Rundēnu pagasta
bibliotēkas vadīt jas amata un izbeigt darba tiesisk s attiecības 2014.gada 1.aprīlī pēc darbinieka
uzteikuma, saska ar Darba likuma 100.panta pirmo daļu.
2. Ar 2014.gada 1.aprīli Ludzas novada Rundēnu pagasta bibliotēkas vadīt jas amat iecelt
ubovu Kuročkinu, personas kods XXX.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam Jakov evam noslēgt darba
līgumu ar ubovu Kuročkinu, personas kods XXX, nosakot 3 mēnešu p rbaudes laiku.
4. Valentīnai Kiščenko, personas kods XXX, nodot un ubovai Kuročkinai, personas kods
XXX, pie emt lietas un iest des vadīt ja p rzi esoš s materi l s vērtības, un līdz 2014.gada
1.aprīlim parakstīt lietu un materi lo vērtību nodošanas-pie emšanas aktu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakov evam.
41.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzin bas rakstu
A.Gendele
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2014.gada 20.marta sēdes lēmumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2014.gada 20.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome nolemj:
Par ilggadēju, godpr tīgu darbu un sakar ar dzīves jubileju apbalvot ar Ludzas novada
domes Atzinības rakstu un balvu EUR 75,00 (septi desmit pieci eiro) Ludzas tautas nama
elektriķi Viktoru Babkovu, personas kods XXX.
42.§
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Par Saistošo noteikumu Nr. 10 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2012.gada
21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvald bas sociālajiem
pakalpojumiem”” apstiprināšanu
E.Mekšs
Pamatojoties uz Soci lo pakalpojumu un soci l s palīdzības likuma 3.panta trešo daļu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.10 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada
pašvaldības soci lajiem pakalpojumiem””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. triju dienu laik pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.10
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par
Ludzas novada pašvaldības soci lajiem pakalpojumiem”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt
Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai ne agr k k četras nedēļas un ne
vēl k k sešas nedēļas pēc saistošo noteikumu Nr.10 „Par grozījumiem Ludzas novada domes
2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvaldības soci lajiem
pakalpojumiem””, pie emšanas, saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 45.panta trešo daļu:
3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum
„Ludzas Novada Vēstis” vai laikrakst „Ludzas Zeme”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada pašvaldības ēk .
4. Uzdot Ludzas novada pagastu p rvalžu vadīt jiem nodrošin t saistošo noteikumu
izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu ēk s.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
43.§
Par materiālās pal dz bas piešķiršanu neparedz tos gad jumos
E.Mekšs
Lēmuma teksts

44. §
Par nekustamā pašuma lietošanas m rķa mai u zemes vien bai ar adresi „Pašvald bas
zeme”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads
A.Trizna
Sakar ar to, ka zemes vienībai pēc Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam, kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes sēdē ar pašvaldības
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 mainīta pl not (atļaut ) zemes izmantošana un līdz ar to ir nepieciešams mainīt
nekustam īpašuma lietošanas mērķi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
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mērķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.), atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 0,34 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0605
“Pašvald bas zeme”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov. nekustam īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0908 (p rējo sabiedrisk s nozīmes objektu apbūve) uz kodu 1001 (rūpniecisk s
ražošanas uz ēmumu apbūve).
45. §
Par nekustāmā pašuma „Pagasta zeme”, Istras pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nomā
A.Trizna
Izskatot SIA „KAND”, reģistr cijas numurs 43603063910, juridisk adrese Jelgava,
Pavasara iela 18A, 21.03.2014. iesniegumu, reģ. 21.03.2014. Ludzas novada pašvaldīb ar
Nr.3.1.1.7.1/316, par nedzīvojamo ēku (kadastra apzīmējums 6860 001 0605 001) un piesaistīt
zemes gabala piešķiršanu nom .
2010.gada 1.jūnij uz nedzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0605 001 un
adresi „Pašvaldības zeme”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads noslēgts neapdzīvojamo
telpu nomas līgums Nr.P-243/2010 starp Ludzas novada pašvaldību un SIA „NOVA”.
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 27.febru ra sēdes lēmumu (protokols Nr.3., 28.§) tika
izbeigts pirms termi a notecējuma neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.P-243/2010 ar
2014.gada 1.aprīli.
Nekustamais īpašums „Pagasta zeme”, Istras pagasts, Ludzas novads sast v no zemes
vienības 0,34 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0605 un nedzīvojam s ēkas ar
kadastra apzīmējumu 6860 001 0605 001 un platību 288,6 kv.m.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7².punkts nosaka, ka apbūvēt zemesgabala
minim l nomas maksa ir 28 euro gad , ja saska ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķin t
nomas maksa ir maz ka nek 28 euro gad .
Ludzas novada pašvaldības neapdzīvojamo telpu nomas maksas noteikumu 3.punkta
4.apakšpunkts nosaka, ka telpu nomas maksas apmērs mēnesī ir 0,28 EUR par 1 kv.m. (bez
PVN).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.punktu un 7².punktu, Ludzas novada pašvaldības neapdzīvojamo telpu nomas
maksas noteikumu 3.punkta 4.apakšpunktu (apstiprin ti ar Ludzas novada domes 2013.gada
24.oktobra sēdes lēmumu, protokols Nr.23., 20.§), atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piešķirt SIA „KAND”, reģistr cijas numurs 43603063910, nom nedzīvojamo ēku
(kadastra apzīmējumu 6860 001 0605 001) platīb 288,6 kv.m un piesaistīto zemes gabalu 0,34
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ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0605 pēc adreses „Pašvaldības zeme”, Vecslabada,
Istras pagasts, Ludzas novads.
2. Noslēgt nekust m īpašuma nomas līgumu ar SIA „KAND”, reģistr cijas numurs
43603063910, nosakot līguma termi u no 2014.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.aprīlim.
3. Noteikt nomas maksu EUR 0,28 mēnesī par 1.kv.m nedzīvojamo ēkas platību, kas
sast da EUR 80,81 mēnesī un pievienot s vērtības nodoklis 21 % .
4. Noteikt nomas maksu zemei 1,5 % gad no zemes gabala kadastr l s vērtības un
pievienot s vērtības nodoklis, bet ne maz k par 28 euro gad un pievienot s vērtības nodoklis.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskai nodaļai sagatavot nekust m īpašuma
nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

46. §
Par adreses piešķiršanu kai
A.Trizna
Izskatot S. S., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2014.gada 25.marta iesniegumu, reģ.
Ludzas novada pašvaldīb 2014.gada 25.mart ar Nr.3.1.1.11.2/789, par adreses piešķiršanu, tika
konstatēts, ka saska ar tehnisko projektu „Vasaras dzīvojam s m jas būvniecība”, būvobjekta
kadastra nr.6878 005 0033, Ludzas novada būvvaldes 2013.gada 13.septembra lēmumu Nr.81
„Par tehniska projekta akceptēšanu” uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0388
un adresi „Meldri”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads atrodas S. S. piederoš jaunbūve
(vasaras dzīvojam m ja).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adres cijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
Piešķirt S. S. piederošai jaunbūvei (vasaras dzīvojamai m jai) , kura atrodas uz zemes
vienības 6,12 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0388 adresi „Lielie Meldri”, Nirza,
Nirzas pagasts, Ludzas novads.

47. §
Par dz vokļa pašuma Nr. 9, Latgales ielā 242, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
E.Mekšs
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4. panta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai un likuma 4. panta
ceturt s daļas 5.punktu - atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustam īpašuma
atsavin šanu var ierosin t īrnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š vēlas nopirkt dzīvojamo
m ju, t s dom jamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
Ludzas novada pašvaldīb tika reģistrēts dzīvokļa īrnieka (Jurija Grabeževa)
atsavin šanas ierosin jums, dzīvo: Latgales iel 242 dz. 9, Ludz , Ludzas novad .
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5. panta
pirmo daļu, atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
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atvasin t s publisk s personas lēmējinstitūcija, emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2014.gada 28.febru ra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9, Latgales
iel 242, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai”, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Uzs kt dzīvokļa Nr. 9, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Latgales iel 242,
atsavin šanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr. 9, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Latgales iel
242, reģistrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

48. §
Par zemes gabala 1.5 ha ar kadastra apz m jumu 68600010333 „Pagasta l cis”,
Vecslabada, Ludzas novads atsavināšanas ierosinājuma izskat šanas atteikšanu
E.Mekšs
2014.gada 4.mart Ludzas novada pašvaldības Atsavin šanas komisija izskatīja SIA
„Latgola dzimtenīte”, Reģ. Nr. 43603060454, adrese: Zemgales pr. 9, Jelgava, LV-3001
iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašum zemes gabalu 1.5 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860
001 0333 „Pagasta līcis”, Vecslabada, Ludzas pag., Ludzas novads, kurš pieder Ludzas novada
pašvaldībai. Uz minēt zemes gabala atrodas uz ēmumam piederoša ēka.
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4. panta pirmo
daļu, valsts mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama attiecīgajai iest dei vai
cit m valsts iest dēm to funkciju nodrošin šanai. Atvasin tas publiskas personas mantas
atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama attiecīgai atvasin tai publiskai personai vai t s
iest dēm to funkciju nodrošin šanai.
Izskatot atsavin šanas ierosin jumu un izvērtējot situ ciju dab , Atsavin šanas komisija
konstatēja, ka minētais zemes gabals ir nepieciešams Ludzas novada pašvaldības pamatfunkciju
nodrošin šanai.
Pamatojoties minēto inform ciju, k arī LR Publiskas personas mantas atsavin šanas
likumu, emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2014. gada 4.
marta lēmumu „Par zemes gabala 1.5 ha ar kadastra apzīmējumu 68600010333 „Pagasta līcis,
Vecslabada, Ludzas novads atsavin šanas ierosin juma izskatīšanas atteikšanu”, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemes gabals 1.5 ha ar kadastra apzīmējumu 68600010333, „Pagasta līcis”,
Vecslabada, Ludzas novads ir nepieciešams Ludzas novada pašvaldības pamatfunkciju
nodrošin šanai.
2. Atteikt izskatīt zemes gabala 1.5 ha ar kadastra apzīmēju u 68600010333, „Pagasta
līcis” atsavin šanas ierosin jumu.
3. Informēt SIA „Latgola dzimtenīte”, Reģ. Nr. 43603060454, par pie emto lēmumu.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
49.§
Par 2014.gada 23.janvāra Ludzas novada domes s des protokola Nr.2 97.§ „Par
rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar V. D. un zvejas limita pašpat ri a
zvejai Soidu ezerā 2014.gadam iedal šanu” atcelšanu
I.Igovena
Ludzas novada dome ir izskatījusi V. D., p.k.XXX, dzīvojoša (adrese), 2014.gada
25.marta iesniegumu (reģistrēts 25.03.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/782 ar lūgumu atmaks t zvejas
nomas tiesību maksu par zveju Soidu ezer (līguma Nr.Z-21/2014).
02.05.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju
iekšējos ūde os” 14.punkta 14.3.4.apakšpunkts nosaka, ka, ja tiek zvejots pašpatēri am aizliegts
izmantot tīklu vai murdu vair k s ūdenstilpēs viena zvejas tiesību nomas perioda laik , k arī
aizliegts slēgt zvejas tiesību nomas līgumu vienlaikus ar vair k m pašvaldīb m par zveju
ūdenstilpē, kas atrodas vair k nek vienas pašvaldības administratīvaj teritorij .
emot vēr iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s
daļas 27.punktu, 02.05.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko
zveju iekšējos ūde os” 14.3.4.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, nebalso - 1 (Voldem rs
Diba ins), Ludzas novada dome nolemj:
1. Atcelt 2014.gada 23.janv ra Ludzas novada domes sēdes protokola Nr.2 97.§ lēmumu
„Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Voldem ru Diba inu un zvejas limita
pašpatēri a zvejai Soidu ezer 2014.gadam iedalīšanu”.
2. Atmaks t V. D., p.k.XXX, pašvaldības budžet ieskaitītos EUR 11.40 (vienpadsmit
euro un 40 centi) uz rekvizītiem:
(rekvizīti)
3. Lēmumu var p rsūdzēt viena mēneša laik no t spēk st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
50.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar Edgaru Diba inu un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Soidu ezerā 2014.gadam iedal šanu
I.Igovena
Ludzas novada dome ir izskatījusi E. D., p.k.XXX, dzīvojoša (adrese), 2014.gada
25.marta iesniegumu (reģistrēts 25.03.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/771) par rūpniecisk s pašpatēri a
zvejas tiesību nomu Soidu ezer .
Saska ar Civillikuma 2. pielikumu Soidu ezers ir ezers, kur zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpniecisk s zvejas tiesības publiskajos ūde os (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūde os,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģēt s valsts (izpildvaras) funkcijas, iznom vietēj
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpniecisk s zvejas tiesības šo noteikumu 13.punkt minētajos ūde os iznom fiziskaj m un
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juridiskaj m person m, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīg s pašvaldības teritorijas ūde iem iedalīto zvejas
limitu.
E.D. sav 25.03.2014. iesniegum (reģistrēts 25.03.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/771) nor dīja
zvejas rīku - zivju tīklu 20 (divdesmit) metru garum .
Saska ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīv procesa likum noteiktaj k rtīb . Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja sa emta adres ta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektronisk dokumenta form ) ar
apstiprin jumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpniecisk s zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punkt paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpniecisk s zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
Zvejniecības likuma 7.panta sest daļa nosaka, ka iznom jot zvejas tiesības, priekšroka ir
tai komercsabiedrībai vai individu lajam komersantam, kas darbojas attiecīg s pašvaldības
teritorij , ir saistīts ar komerci lo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un
pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgt līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus. Attiecīg pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesīb m iznom t pašpatēri a zvejai
fiziskaj m person m, kuru deklarēt dzīvesvieta vai kur m piederošais nekustamais īpašums
atrodas šīs pašvaldības administratīvaj teritorij .
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpniecisk s zvejas tiesību nomu nosaka maksu saska ar šo noteikumu 2.pielikumu, emot
vēr iznom jamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojam s zivju sugas un
nozvejas apjomu. Savuk rt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpniecisk s zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūde os vai
jūras piekrastē, protokol noteikto maksu par gada nomu samaks līdz k rtēj gada 30.jūnijam
līgum vai protokol noteiktaj k rtīb . Maksu par rūpniecisk s zvejas tiesību nomu iekšējos
ūde os un jūras piekrastē iekasē t pašvaldība, kuras administratīvaj teritorij atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kur paredzēts zvejot.
emot vēr iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirm s daļas 2.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpniecisk s
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpniecisk s zvejas limitiem
un to izmantošanas k rtību iekšējos ūde os” 3.1., 7.1., 7.5.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nebalso – 1 (Voldem rs Diba ins), Ludzas novada dome nolemj:
1. Nodot nom E. D., p.k.XXX, dzīvojoša (adrese), rūpniecisk s zvejas tiesības
pašpatēri a zvejai Soidu ezer 2014.gadam.
2. Iedalīt E. D., p.k.XXX, pašpatēri a zvejai Soidu ezer zvejas limitu 2014.gadam –
vienam zivju tīklam 20 (divdesmit) metru garum .
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar E. D.,
p.k.XXX, rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līgumu komerci lajai zvejai Soidu ezer
2014.gadam.
4. Noteikt rūpniecisk s zvejas tiesību nomas maksu 2014.gad EUR 11.40 (vienpadsmit
euro un 40 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var p rsūdzēt viena mēneša laik no t spēk st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.

66

51.§
Par Ludzas novada ukšu pagasta bibliot kas vad tājas iecelšanu amatā uz iestādes
vad tāja prombūtnes laiku
S.Jakovļevs
2014.gada 25.mart ukšu pagasta bibliotēkas vadīt ja Žanna Vasiļevska, personas kods
XXX, iesniedza Ludzas novada pašvaldīb iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb sa emts
25.03.2014., reģistrēts ar reģistr cijas numuru 3.1.1.11.2/770), kur lūdz piešķirt pirmsdzemdību
un pēcdzemdību atvaļin jumu no 2014.gada 15.aprīļa.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 9.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldības iest žu vadīt ju iecelšana amat un atbrīvošana no amata ir domes kompetencē,
Darba likuma 44.panta pirm s daļas 3.punktu, kas nosaka, ka darba līgumu uz noteiktu laiku var
noslēgt, lai veiktu noteiktu īslaicīgu darbu, ar to saprotot promesoša vai no darba atst din ta
darbinieka aizvietošanu, k arī t da darbinieka aizvietošanu, kura past vīg darba vieta kļuvusi
brīva līdz brīdim, kad tiks pie emts darb jauns darbinieks, emot vēr Ludzas novada
pašvaldības S.Jakovļeva ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome nolemj:
1. Uz ukšu pagasta bibliotēkas vadīt jas Žanna Vasiļevska, personas kods XXX,
prombūtnes laiku, ar 2014.gada 14.aprīli Ludzas novada ukšu pagasta bibliotēkas vadīt jas
amat iecelt Anastasiju Pisarenko, personas kods XXX.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam Jakov evam noslēgt darba
līgumu uz noteiktu laiku ar Anastasiju Pisarenko, personas kods XXX, nosakot 3 mēnešu
p rbaudes laiku.
3. Žannai Vasi evskai, personas kods XXX, nodot un Anastasijai Pisarenko, personas
kods XXX, pie emt lietas un iest des vadīt ja p rzi
esoš s materi l s vērtības, un līdz
2014.gada 14.aprīlim parakstīt lietu un materi lo vērtību nodošanas-pie emšanas aktu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada domes priekšsēdēt jai Alīnai
Gendelei.

52.§
Pārskats par Ludzas novada būvvaldes darb bu 2013.gadā
J.Kučinskis
Uzklausot sniegto inform ciju par Ludzas novada būvvaldes darbību 2013.gad , Ludzas
novada domes deput ti vienojas:
P rskatu par Ludzas novada būvvaldes darbību 2013.gad pie emt zin šanai. Zi ojums
pielikum .

67
53.§
Ludzas novada domes priekšs d tājas A.Gendeles skaidrojums par Ludzas novada domes
deputāta V.Diba ina 20.03.2014. piepras jumā min tajiem jautājumiem
A.Gendele
Uzklausot A.Gendeles slaidrojumu par Ludzas novada domes deput ta V.Diba ina
2014.gada 20.marta pieprasījum minētajiem jaut jumiem, Ludzas novada domes deput ti
vienojas:
Skaidrojumu pie emt zin šanai. Skaidrojums pielikum .
Sēdi slēdz plkst. 15.20.
Sēdes vadīt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2014.gada 31.mart .

A.Gendele

Sēdes protokolēt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2014.gada 31.mart .

I.Strazda

