LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2017.gada 24.augustā

Protokols Nr. 14

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena (sēdē
piedalās no plkst. 14.04)
Sēdē klātesošas personas:
domes administrācijas darbinieki: Vladimirs Vasiļevskis, datorsistēmu un datortīklu
administrators; Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību vadītāja; Kristīne Nikolajeva, juridiskās
nodaļas vadītāja; Ināra Donska, Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
ekonomiste; Solvita Vasiļevska, pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas ekonomiste;
Ināra Mikāžāne, J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktores p.i.
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: domes sēdes darba kārtība
apstiprināta, darba kārtībā 29 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs piedāvā iekļaut sēdes darba kārtībā 5 papildjautājumus:
1. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta sēdes lēmumā (protokols
Nr.20, 12.§) “Par vecāku līdzfinansējumu Ludzas novada izglītības iestādēs”.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā.
3. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
4. Par izmaiņām Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā.
5. Par Ludzas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu.
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Atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: domes sēdes papildus darba kārtība
apstiprināta.
Darba kārtība:
1. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
2. Par adreses maiņu zemes vienībai un būvēm.
3. Par Ludzas novada domes sēdes 2017.gada 27.jūlija lēmuma (sēdes protokols Nr.12,
8.§.) “Par zemes nomas līgumu noslēgšanu” grozīšanu.
4. Par atteikumu pagarināt lauku apvidus zemes nomas līgumu.
5. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
7. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
8. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
9. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580020408 sadali, jaunu īpašuma
nosaukumu piešķiršanu jaunizveidotiem nekustamiem īpašumiem un lietošanas mērķu
noteikšanu.
11. Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas un ūdens patēriņa starpības, maksas
apmaksu.
12. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.13, Stroda ielā 35, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Parku ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
15. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2, Tirgus ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
16. Par dzīvokļa īpašuma “Dainas”-14, Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
18. Par atteikumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68500040421, 2,2976 ha platībā, kas atrodas pēc adreses Cirmas pagasts, Ludzas
novads.
19. Par nedzīvojamo telpu Blaumaņa ielā 4A, Ludzā nomas maksas atlaidi V. D..
20. Par 11.10.2011. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. P-355/2011
pagarināšanu.
21. Par grozījumiem Ludzas novada domes 27.04.2017. sēdes lēmumā (protokols Nr.6,
25.§) „Par ilgtermiņa aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības investīciju projekta „Ludzas
vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” īstenošanai”.
22. Par ilgtermiņa aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības investīciju projekta „Lauku
grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā 1.kārta” īstenošanai.
23. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”
apstiprināšanu.
24. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
25. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu I.Z..
26. Par materiālās palīdzības piešķiršanu.
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27. Par Istras vidusskolas direktores Inas Šteimanovas atbrīvošanu no ieņemamā amata.
28. Par Ludzas novada Atzinības raksta apbalvošanas padomes sastāva apstiprināšanu.
29. Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja E.Mekša atvaļinājumu.
30. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta sēdes lēmumā
(protokols Nr.20, 12.§) “Par vecāku līdzfinansējumu Ludzas novada izglītības iestādēs”.
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā.
32. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
33. Par izmaiņām Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā.
34. Par Ludzas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu.

1.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot J. P., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017.gada 31.jūlija
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 31.jūlijā ar Nr.3.1.1.11.2/1179,
par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Zeiliši”,
Nirzas pagasts, Ludzas novads īpašnieks J. P. lūdz mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 6878 005 0156 nosaukumu no „Zeiliši” uz „Mazie igauņi”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”,
un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6878 005 0156, kurš sastāv no
zemes vienības 4,85 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68478 005 0156 un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 6878 005 0156 001, 6878 005 0156 002, nosaukumu no „Zeiliši” uz „Mazie
igauņi”, Nirzas pagasts, Ludzas novads.

2.§
Par adreses maiņu zemes vienībai un būvēm
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot J. P., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017.gada 31.jūlija
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 31.jūlijā ar Nr.3.1.1.11.2/1179,
par adreses maiņu, tika konstatēts, ka J. P. lūdz mainīt sev piederošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6878 005 0156 un ar to funkcionāli saistītām būvēm adresi no „Zeiliši”, Vonogi,
Nirzas pag., Ludzas nov. uz „Mazie igauņi”, Vonogi, Nirzas pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 7.punktu, 9.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
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Mainīt zemes vienībai 4,85 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0156 un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 6878 005 0156 001, 6878 005 0156 002 adresi no „Zeiliši”, Vonogi,
Nirzas pag., Ludzas nov. (kods 104672191) uz „Mazie igauņi”, Vonogi, Nirzas pag., Ludzas
nov..

3.§
Par Ludzas novada domes sēdes 2017.gada 27.jūlija lēmuma (sēdes protokols Nr.12, 8.§.)
“Par zemes nomas līgumu noslēgšanu” grozīšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Papildināt Ludzas novada domes sēdes 2017.gada 27.jūlija lēmuma “Par zemes nomas
līgumu noslēgšanu” (protokols Nr.12, 8.§.) 2.apakšpunktā minētā lēmuma 2.punktu ar šādu
teikumu:
“Nomnieks kompensē Iznomātājam nekustamā īpašuma nodokli.”

4.§
Par atteikumu pagarināt lauku apvidus zemes nomas līgumu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot F. P., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 03.08.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 04.08.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1200, par
2007.gada 29.augusta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.16 pagarināšanu, tika konstatēts, ka
ar Ludzas rajona Briģu pagasta padomes sēdes 2007.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.9, 8.§)
tika izbeigtas lietošanas tiesības F. P. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0039,
Briģu pagasts, Ludzas novads.
2007.gada 29.augustā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0039 noslēgts
lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.16 starp Briģu pagasta padomi un F. P.. Līgums ir spēkā
līdz 2017.gada 29.augustam.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 28.aprīļa lēmumu (protokols Nr.7, 20.§, 18.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0039, Briģu pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0039 “Priežlejas”, Jorzova, Briģu
pag., Ludzas nov. atrodas ēkas, kuru piederība nav noskaidrota. F. P. pašvaldībā nav iesniegusi
dokumentus par ēku piederību vai mantošanas tiesības apliecinošus dokumentus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 4.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt F. P., personas kods XXX, pagarināt 2007.gada 29.augusta lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr.16.
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2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.
Izskatot A. K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 08.08.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 10.08.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1257, par
2007.gada 29.augusta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.18 pagarināšanu , tika konstatēts,
ka ar Ludzas rajona Briģu pagasta padomes sēdes 2007.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.9,
8.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības A. K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 008
0010, Briģu pagasts, Ludzas novads.
2007.gada 29.augustā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 008 0010 noslēgts
lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.18 starp Briģu pagasta padomi un A.K.. Līgums ir spēkā
līdz 2017.gada 29.augustam.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 28.aprīļa lēmumu (protokols Nr.7, 20.§,19.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 008 0010, Briģu pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 008 0010 “Dreņi”, Senčati, Briģu pag.,
Ludzas nov. atrodas ēkas, kuru piederība nav noskaidrota. A. K. pašvaldībā nav iesniedzis
dokumentus par ēku piederību vai mantošanas tiesības apliecinošus dokumentus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 4.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt A. K., personas kods XXX, pagarināt 2007.gada 29.augusta lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.18.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

5.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot R. U., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), pilnvarotās personas
A. Š., personas kods XXX, 2017.gada 7.augusta iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada
pašvaldībā 2017. gada 7.augustā ar Nr.3.1.1.11.2/1208, par nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu R. U. tiesiskajā valdījumā esošam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru
68600010067, tika konstatēts, ka A. Š. lūdz piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru
68600010067 nosaukumu „Rūķīši”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”,
un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 68600010067 Istras pagasts, Ludzas
novads, kura sastāvā ir zemes vienība 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010067,
nosaukumu „Rūķīši”.
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6.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Ludzas novada dome (turpmāk - Dome) izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Austrumu mērnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 42403037206, juridiskā adrese Skolas iela
21 dz.6, Ludza, Ludzas nov., LV-5701, 2017.gada 27.jūlija iesniegumu, kas reģistrēts
2017.gada 27.jūlijā ar Nr.3.11.7.1/718, ar lūgumu Domei apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Kalniņa”, Cirmas pagasts, Ludzas novads (kadastra numurs
68500060044) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500060044 (īpašnieks A. D., personas
kods XXX, pilnvarotā persona – I.M., personas kods XXX) sadalīšanai.
Zemes ierīcības projektu izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Aivars Strazds, sertifikāts
Nr. AA000000054, derīgs līdz 06.12.2020.
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur
laika zīmogu. Dokumenta parakstīšanas datums 27.07.2017., plkst. 13:02:44 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt nekustāmo īpašumu “Kalniņa” (kadastra
numurs 68500060044), atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500060044 daļu ar
aptuveno platību 16,1 ha un no atdalītas zemes vienības izveidot jaunu nekustāmo īpašumu.
Dome iepazinās ar iesniegtajiem dokumentiem, konstatēja, ka zemes ierīcības projekta
izstrādāšanā ir ņemti vērā visi Ludzas novada Būvvaldes 2017.gada 27.aprīļā izdotie nosacījumi
zemes ierīcības projekta izstrādei (reģ. Nr.3.5.2.2/20) un tai skaitā prasības par jaunveidojamo
zemes vienību robežu un platību noteikšanu, piekļūšanas iespējas nodrošināšanu katrai
projektējamai zemes vienībai un apgrūtinājumu precizēšanu.
Projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām, inženiertīklu turētājiem
un zemes īpašnieku.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, 1.pielikumu un 23.3.punktu, un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalniņa”, Cirmas pagasts,
Ludzas novads (kadastra numurs 68500060044) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68500060044 saskaņā ar tā grafisko pielikumu.
2. Projektētai neapbūvētai zemes vienībai Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums
68500060079) 16,1 ha platībā, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
No zemes vienības 16,1 ha platībā izveidot jaunu nekustāmo īpašumu ar nosaukumu
”Meža Kalniņš”, Cirmas pag., Ludzas nov..
3. Projektētai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 (plānotais kadastra apzīmējums
68500060080) 29,6 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 0201 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
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4. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītājiem.
Konkrētas nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu, to izraisošo objektu atrašanās
vietas un platības var tikt precizētas, veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu.
5. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā,
veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam SIA „Austrumu
mērnieks“.
8. Administratīvo aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā
noteiktajam.

7.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „STORK”, reģistrācijas numurs
42403038023, juridiskā adrese „Kristinki”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov. pilnvarotās
personas Imanta Misāna (pamats Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 07.03.2016. pilnvara
Nr.715), 03.08.2017.iesniegumu, reģ. 03.08.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1197, par zemes vienības
0,306 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020187 ar divām būvēm (kadastra apzīmējumi
68580020187001 un 68580020187002) atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68500020187 „Stūri”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68580020187, „Rītausmas”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 68580020187 un ar to funkcionāli saistītām būvēm piešķirt adresi Ludzas
iela 5, Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
17.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „STORK”, reģistrācijas numurs
42403038023, atdala zemes vienību 0,306 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020187 ar
divām būvēm (kadastra apzīmējumi 68580020187001 un 68580020187002) no nekustāmā
īpašuma ar kadastra numuru 68580020187 „Stūri”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580020187 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Rītausmas”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580020187 un ar to funkcionāli saistītām
būvēm piešķirt adresi Ludzas iela 5, Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov..
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ludzas novada domes 2017.gada 27.jūlija
sēdes lēmuma (protokols Nr.12, 3.§) „Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma
piešķiršanu nekustamam īpašumam” 1.punkts.
2.
Izskatot I. D., personas kods XXX, un J. D., personas kods XXX, deklarētās adreses
(adrese), 04.08.2017.iesniegumu, reģ. 04.08.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1198, par zemes vienības 1,6
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800040009, zemes vienības 1,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800040010, zemes vienības 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800040007
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un zemes vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800040008 atdalīšanu no nekustāmā
īpašuma ar kadastra numuru 68800030018 „Ļeiči”, Ņukšu pag., Ludzas nov. un īpašuma
nosaukuma piešķiršanu pirmajam jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68800040009 un 68800040010, „Leiču zeme”, Ņukšu
pag., Ludzas nov. un otrajam jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68800040007 un 68800040008, „Leiču mežs”, Ņukšu
pag., Ludzas nov., un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem
Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, I. D., personas kods XXX, un J. D., personas kods XXX, atdala zemes
vienību 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800040009, zemes vienības 1,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800040010, zemes vienības 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800040007 un zemes vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800040008 atdalīšanu
no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68800030018 „Ļeiči”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
2. Atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68800040009 un 68800040010
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Leiču zeme”, Ņukšu pag., Ludzas
nov..
3. Atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68800040007 un 68800040008
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Leiču mežs”, Ņukšu pag., Ludzas
nov..
3.
Izskatot E. G., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 27.07.2017.iesniegumu,
reģ. 27.07.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1166, par zemes vienības 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580020448 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68580020285 „Mežrozes”,
Isnaudas pag., Ludzas nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam
īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580020448, „Miezīši”,
Isnaudas pag., Ludzas nov. un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem
Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka E. G., personas kods XXX, atdala zemes vienību 3,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020448 atdala no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68580020285
„Mežrozes”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580020448 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Miezīši”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
4.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALBERTO FOREST”, reģistrācijas numurs
42403028082, juridiskā adrese Raiņa iela 32-43, Ludza, Ludzas nov., 2017.gada 2.augusta
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017. gada 2.augustā ar Nr.3.1.1.11.2/1191,
tika konstatēts, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALBERTO FOREST” lūdz atdalīt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 68600080033 no sabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma
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“Kaktiņi” ar kadastra numuru 68600080145, Istras pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes
vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Stūrīši”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALBERTO FOREST”, reģistrācijas
numurs 42403028082, no nekustamā īpašuma “Kaktiņi” ar kadastra numuru 68600080145,
Istras pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 3,98 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68600080033.
2. Atdalītajai zemes vienībai 3,98 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600080033, Istras
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Stūrīši”.
5.
Izskatot M. B., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017.gada 3.augusta
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017. gada 4.augustā ar Nr.3.1.1.11.2/1199,
tika konstatēts, ka M. B. lūdz atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68920030057 un
68920030086 no sev piederošā nekustamā īpašuma “Varavīksne” ar kadastra numuru
68920040164, Rundēnu pagasts, Ludzas novads un atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Jaunā Varavīksne”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka M. B., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma “Varavīksne” ar
kadastra numuru 68920040164, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 4,51 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68920030057 un zemes vienību 0,27 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68920030086.
2. Atdalītajām zemes vienībām 4,51 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68920030057 un
0,27 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68920030086, Rundēnu pagasts, Ludzas novads izveidot
jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Jaunā Varavīksne”.
6.
Izskatot N. D., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017.gada 11.augusta
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017. gada 11.augustā ar
Nr.3.1.1.11.2/1259, tika konstatēts, ka N. D. lūdz atdalīt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 68460070150 un 68460030005 no sev piederošā nekustamā īpašuma “Kazusala”
ar kadastra numuru 68460070149, Briģu pagasts, Ludzas novads un atdalītajām zemes vienībām
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Eži”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
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Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka N. D., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma “Kazusala” ar kadastra
numuru 68460070149, Briģu pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 1,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68460070150 un zemes vienību 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68460030005.
2. Atdalītajām zemes vienībām 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460070150 un 3,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460030005, Briģu pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Eži”.

8.§
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot J. B., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 25.07.2017. iesniegumu, reģ.
25.07.2017. ar Nr.31.1.1.11.2/1144, par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes
vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030211 un uz zemes vienību 2,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68800030212 Ņukšu pag., Ludzas nov. uz desmit gadiem, tika
konstatēts, ka ar Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2007.gada 29.maija sēdes lēmumu (prot.
Nr.5.8.§) „Par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu fiziskām un juridiskām personām”
26.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības J. B., personas kods XXX, uz zemes vienību
1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030211 un uz zemes vienību 2,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800030212 Ņukšu pagasts.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta padome 2007.gada 29.jūnijā noslēdza lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgumu Nr.11 ar J. B., personas kods XXX, uz zemes vienību 1,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800030211 un uz zemes vienību 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800030212 Ņukšu pagasts līdz 2017.gada 30.jūnijam. Lauku apvidus zemes nomas tipveida
līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2, 8.§) „Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 46.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 1,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030211 un uz zemes vienība 2,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800030212 Ņukšu pag., Ludzas nov. ir piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona
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vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrā daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2007.gada 29.jūnijā noslēgto lauku
apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.11 ar J. B., personas kods XXX, par neapbūvētu zemes
vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030211 un par neapbūvētu zemes vienību
2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030212 Ņukšu pag., Ludzas nov. bez apbūves
tiesībām uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par lauku
apvidus zemes nomas tipveida līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot D. Š., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 26.07.2017. iesniegumu, reģ.
26.07.2017. ar Nr.31.1.1.11.2/2801, par zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 2,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580040028 „Ošupe”, Isnaudas pag., Ludzas nov. līdz
2022.gada 31.decembrim, pamatojoties uz Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam 6.3.pasākuma „Atbalsta uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku
saimniecības”, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
Ludzas novada pašvaldība 2016.gada 4.janvārī noslēdza zemesgabala nomas līguma Nr.Z3/2016 ar D.Š., personas kods XXX, uz zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580040028 „Ošupe”, Isnaudas pag., Ludzas nov. līdz 2020.gada 31.decembrim.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2012.gada 20.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr.32, 6.§)
„Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai” pirmo punktu tika
atzīts, ka zemes vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580040028 „Ošupe”, Isnaudas
pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprināti ar
papildinājumiem Ludzas novada domes sēdes 2013.gada 22.augusta lēmumu (protokols Nr.20,
57.§), otrās daļas 4.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura
platība pārsniedz 1,0 ha, bet nepārsniedz 2,0 ha, nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes
kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 14,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 otrās daļas
4.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
17.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Pagarināt Ludzas novada pašvaldības 2016.gada 4.janvārī noslēgto zemesgabala nomas
līgumu Nr.Z-3/2016 ar D. Š., personas kods XXX, uz zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580040028 „Ošupe”, Isnaudas pag., Ludzas nov. līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68880040320 2,0 %
no zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 14,00 gadā plus PVN.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
grozījumiem lauku apvidus zemes nomas līgumā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot D. Š., personas kods XXX, dzīvo (adrese)., 26.07.2017. iesniegumu, reģ.
26.07.2017. ar Nr.31.1.1.11.2/2801, par zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 3,6
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020350 „Butes”, Isnaudas pag., Ludzas nov. līdz
2022.gada 31.decembrim, pamatojoties uz Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam 6.3.pasākuma „Atbalsta uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku
saimniecības”, Ludzas novada dome konstatēja, ka :
Ludzas novada pašvaldība 2016.gada 27.maijā noslēdza zemesgabala nomas līguma Nr.Z86/2016 ar D. Š., personas kods XXX, uz zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580020350 „Butes”, Isnaudas pag., Ludzas nov. līdz 2018.gada 31.maijam.
Zemes vienība 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020350 „Butes”, Isnaudas
pag., Ludzas nov. ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz
to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu
juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi
normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro
vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta pirmā
daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta otrā daļa
nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības
zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums” 15.panta
divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas
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17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas novada pašvaldības 2016.gada 27.maijā noslēgto zemesgabala nomas
līgumu Nr.Z-86/2016 ar D. Š., personas kods XXX, uz zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020350 „Butes”, Isnaudas pag., Ludzas nov. līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
3. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas Ministru
kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja
iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā
kā līdzvērtīga zeme.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
grozījumiem lauku apvidus zemes nomas līgumā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot D. Š., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 26.07.2017. iesniegumu, reģ.
26.07.2017. ar Nr.31.1.1.11.2/2801, par zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību
0,4494 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020559 Isnaudas pag., Ludzas nov. līdz
2022.gada 31.decembrim, pamatojoties uz Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam 6.3.pasākuma „Atbalsta uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku
saimniecības”, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
Ludzas novada pašvaldība 2016.gada 2.maijā noslēdza zemesgabala nomas līguma Nr.Z81/2016 ar D. Š., personas kods XXX, uz zemes vienību 0,4494 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020559 Isnaudas pag., Ludzas nov. līdz 2021.gada 30.aprīlim.
Zemes vienība 0,4494 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020559 Isnaudas pag.,
Ludzas nov. ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz
to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu
juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi
normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro
vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta pirmā
daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta otrā daļa
nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības
zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
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privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums” 15.panta
divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas
17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas novada pašvaldības 2016.gada 2.maijā noslēgto zemesgabala nomas
līgumu Nr.Z-81/2016 ar D. Š., personas kods XXX, uz zemes vienību 0,4494 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580020559 Isnaudas pag., Ludzas nov. līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
3. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas Ministru
kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja
iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā
kā līdzvērtīga zeme.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
grozījumiem lauku apvidus zemes nomas līgumā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot V. Z., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 03.08.2017. iesniegumu,
kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 04.08.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1201, par zemes nomas
līguma termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Briģu pagasta padomes sēdes
2007.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.9.,8.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības V. Z. uz zemes
vienību 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0102, Briģu pagasts, Ludzas novads.
2007.gada 29.augustā par zemes vienību 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 002
0102 noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.12 starp Briģu pagasta padomi un
pirmtiesīgu personu V. Z..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 29.augustam.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 28.aprīļa lēmumu (protokols Nr.7.,20.§,16.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0102, Briģu pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Lauku apvidus zemes nomas līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts
uz Iznomātāja un Nomnieka vienošanās pamata.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0102, Briģu pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai
nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „ Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
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kārtību” 7.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2007.gada 29.augusta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.12 termiņu no
2017.gada 29.augusta uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par lauku
apvidus zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
Izskatot V. Č., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 02.08.2017. iesniegumu,
kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 07.08.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1210, par zemes nomas
līguma termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras pagasta padomes sēdes
2007.gada 29.jūnija lēmumu (protokols Nr.6.,1.§, 1.23.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības V. Č.
uz zemes vienību 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0512, Istras pagasts, Ludzas
novads.
2007.gada 5.septembrī par zemes vienību 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001
0512 noslēgts zemes nomas līgums Nr.12 starp Istras pagasta padomi un pirmtiesīgu personu V.
Č..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 4.septembrim.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2.,14.§,73.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0512, Istras pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Zemes nomas līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz Iznomātāja
un Nomnieka vienošanās pamata.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0512, Istras pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai
nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „ Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2007.gada 5.septembra zemes nomas līguma Nr.12 termiņu no 2017.gada
4.septembra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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9.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot I. M., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 24.07.2017.iesniegumu, reģ.
24.07.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1139, par zemes vienības 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030451 Cirmas pag., Ludzas nov. piešķiršanu nomā, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas rajona Cirmas pagasta padomes 2009.gada 12.februāra sēdes lēmuma
(protokols Nr.2) tika izbeigtas lietošanas tiesības Ņ. G. uz zemes vienību 0,12 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68500030451 Cirmas pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2009.gada 12.februārī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.13 ar Ņ. G. par zemes vienību 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030451 Cirmas pagastā.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§)
12.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030451
Cirmas pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ņ. G. iesniedza 2015.gada 10.aprīlī iesniegumu par atteikšanos no nomas tiesībām uz
zemes vienību 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030451 Cirmas pag., Ludzas nov..
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprināti ar precizējumiem
Ludzas novada domes sēdes 2013.gada 22.augusta lēmumu (protokols Nr.20, 57.§), otrās daļas
3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura platība nepārsniedz 1,0
ha, nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par
EUR 7,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 otrās daļas
3.punktu, atklāti balsojot un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt I. M., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,12 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500030451 Cirmas pag., Ludzas nov. ar 2017.gada 1.septembri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar I. M., personas kods XXX, termiņā no 2017.gada
1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienībām 2,0 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot I. M., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 24.07.2017.iesniegumu, reģ.
24.07.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1139, par zemes vienības 0,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030298 Cirmas pag., Ludzas nov. piešķiršanu nomā, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
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ar Ludzas rajona Cirmas pagasta padomes 2007.gada 11.jūnija sēdes lēmuma (protokols
Nr.6) tika izbeigtas lietošanas tiesības J. R. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500030298 Cirmas pagastā.
Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldība 2007.gada 27.jūnijā noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.46 ar J. R. par zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030298 Cirmas pagastā līdz 2017.gada 26.jūnijam. J. R. nav iesniedzis iesniegumu uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500030298 zemes nomas tiesību pagarināšanu.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§)
99.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030298
Cirmas pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprināti ar precizējumiem
Ludzas novada domes sēdes 2013.gada 22.augusta lēmumu (protokols Nr.20, 57.§), otrās daļas
3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura platība nepārsniedz 1,0
ha, nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par
EUR 7,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 otrās daļas
3.punktu, atklāti balsojot un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt I. M., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,17 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500030298 Cirmas pag., Ludzas nov. ar 2017.gada 1.septembri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar I. M., personas kods XXX, termiņā no 2017.gada
1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienībām 2,0 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot I. M., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 24.07.2017.iesniegumu, reģ.
24.07.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1139, par zemes vienības 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030424 Cirmas pag., Ludzas nov. piešķiršanu nomā uz pieciem gadiem, Ludzas novada
dome konstatēja, ka:
VZD Latgales reģionālā nodaļa 2010.gada 30.augustā ar aktu Nr.15-22/192 „Akts par
zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500030424 Cirmas pag., Ludzas nov. ieskaitīja rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz
to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu
juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi
normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro
vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
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Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta pirmā
daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta otrā daļa
nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības
zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums” 15.panta
divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas
17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, atklāti
balsojot, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt I. M., personas kods XXX, nomā zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500030424 Cirmas pag., Ludzas nov. no 2017.gada 1.septembra bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt līgumu par zemes nomas tiesību piešķiršanu ar I. M., personas kods XXX,
termiņā no 2017.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts
īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lemuri”, reģistrācijas numurs 42403029745,
juridiskā adrese „Upenieki”, Isnauda, Isnaudas pag., Ludzas nov., 01.08.2017.iesniegumu, reģ.
01.08.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1186, par zemes vienības 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800020140 un zemes vienības 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020151 Ņukšu
pag., Ludzas nov. piešķiršanu nomā, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2007.gada 29.maija sēdes lēmuma (protokols
Nr.5, 8.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības J. S. uz zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra
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apzīmējumu 68800020140 un uz zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800020151 „Upeslejas Mājas”, Ņukšu pagasts.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta pašvaldība 2007.gada 25.jūnijā noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.5 ar J. S. par zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800020140 un par zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020151
„Upeslejas Mājas”, Ņukšu pagasts. J. S. nav iesniegusi iesniegumu uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 68800020140 un 6880 002 0151 zemes nomas tiesību pagarināšanu.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2, 8.§)
68.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020140 un
zemes vienība 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020151 „Upeslejas Mājas”, Ņukšu
pag., Ludzas nov. ir piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” otrās daļas 4.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez
apbūves tiesībām, kura platība nepārsniedz 2,0 ha, nomas maksas apmērs gadā ir 3% no zemes
kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 14,00 gadā plus PVN.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” otrās daļas 5.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez
apbūves tiesībām, kura platība pārsniedz 2,0 ha, nomas maksas apmērs gadā ir 3% no zemes
kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 otrās daļas
4.punktu un 5.punktu, atklāti balsojot un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lemuri”, reģistrācijas numurs
42403029745, nomā zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020140 un
zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020151 Ņukšu pag., Ludzas nov. ar
2017.gada 1.septembri bez apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lemuri”,
reģistrācijas numurs 42403029745, termiņā no 2017.gada 1.septembra līdz 2022.gada
31.augustam.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68800020140 3,0 %
no zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 14,00 gadā plus PVN.
4. Noteikt nomas maksu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68800020151 3,0 %
no zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot R. G., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 10.08.2017.
iesniegumu, reģ. 10.08.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1251, par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz
zemes vienību 654 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010050132 A.Jurdža ielā 18, Ludza,
Ludzas uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas pilsētas domes 2009.gada 18.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 2.§) „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu”
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3.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības K. G. uz zemes vienību 1076 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010050132 A.Jurdža ielā 18, Ludza, Ludzas nov. V. M. mirusi (datums).
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku
apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas
līgumi.
Ar Ludzas pilsētas domes 2009.gada 18.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 2.§) „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu”
3.punkta otro apakšpunktu tika atzīts, ka zemes vienība 1076 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010050132 A.Jurdža ielā 18, Ludza, Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas pilsētas
pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 28.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.14, 7.§) „Par
zemes platību apstiprināšanu” 2.punkta tika apstiprināta zemes vienība platība 654 kv.m ar
kadastra apzīmējumu 68010050132 A.Jurdža ielā 18, Ludza, Ludzas nov.
Ar Ludzas rajona civillietu tiesas 2002.gada 30.oktobra spriedumu Nr.C22055202 R. A.
(tagad G.) tika atzīts par mantinieku un apstiprināt viņam mantošanas tiesības uz 2000.gada
6.februārī mirušā K. G., personas kods XXX, atstāto mantojumu un ir faktiskais mantieks
lietotājs uz zemes vienību 654 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010050132 A.Jurdža ielā
18, Ludza, Ludzas nov..
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc
tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala
iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis
lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot
saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala
nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 2. nodaļas 7.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā:
7.1. līdz 2009.gada 31.decembrim – 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām;
7.2. no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
7.1 Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
7.2 Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja
saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 2. nodaļas 7.punktu, 71.pantu un 72.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt R. G., personas kods XXX, nomā zemes vienību 654 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010050132 A.Jurdža ielā 18, Ludza, Ludzas nov. ar apbūves tiesībām uz desmit
gadiem no 2017.gada 1.septembra.
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2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar R. G., personas kods XXX, termiņā no 2017.gada
1.septembra līdz 2027.gada 31.augustam. Nomas maksai piemērojams koeficents 1,5 uz laiku
līdz namīpašums būs ierakstīta Zemesgrāmatā.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Ja aprēķinot
nomas maksu tās vērtība ir mazāk par EUR 28,00, nomas maksa ir noteikta 28 euro gadā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
Izskatot V. Š., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 10.08.2017.iesniegumu,
kurš reģ. 10.08.2017. ar Nr.31.1.1.11.2/1256, par zemes nomas tiesību piešķiršanu zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 68010068038 Stacijas ielā 77A, Ludza, Ludzas nov. uz pieciem
gadiem, Ludzas novada dome konstatēja, ka zemes vienību ieskaitīta zemēs, zemes reformas
pabeigšanai.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz
to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu
juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi
normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro
vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta pirmā
daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta otrā daļa
nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības
zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums” 15.panta
divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas
17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
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Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V. Š., personas kods XXX, nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68010058038 Stacijas ielā 77A, Ludza, Ludzas nov. daļu 217 kv.m platībā no 2017.gada
1.septembra bez apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt līgumu par zemes nomas tiesību piešķiršanu ar V. Š., personas kods XXX,
termiņā no 2017.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts
īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
10.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580020408 sadali, jaunu īpašuma
nosaukumu piešķiršanu jaunizveidotiem nekustamiem īpašumiem un lietošanas
mērķu noteikšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot valsts akciju sabiedrības „LATVIJAS VALSTS CEĻI”, reģistrācijas numurs
40003344287, juridiskā adrese Gogoļa ielā 3, Rīga, 2017.gada 8.augusta iesniegumu Nr.4.9/8709
„Par zemes vienības sadali, nosaukumu un lietošanas mērķu noteikšanu Isnaudas pagastā”,
Ludzas novada dome konstatē:
a) 2017.gada 11.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika saņemts valsts akciju sabiedrības
„LATVIJAS VALSTS CEĻI” 2017.gada 8.augusta iesniegums, reģ. ar Nr.3.1.1.7.1/754, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580020408 „A12”, Isnaudas pag., Ludzas nov. sadali
četrās zemes vienībās ar platībām 3,9 ha, 1,5 ha, 0,4 ha un 4,0 ha.
b) izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Autoceļš P136”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov., kura sastāvā piecas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68580040045,
68580040067, 68580060203, 68580090118 un atdalīto no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68580020408 zemes gabalu 4,0 ha platībā un tā sastāvā esošajām zemes vienībām
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
c) atdalīto no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580020408 zemes gabalu 1,5 ha
platībā iekļaut jaunā nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirt jaunizveidotam nekustamam īpašuma
nosaukumu „A12 blakusceļš”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
d) nekustamam īpašumam „A12”, Isnaudas pag., Ludzas nov. (kadastra numurs
68580020408), kurš pēc sadales sastāvēs no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
68580020567 un atdalītiem no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580020408 zemes
gabaliem 3,9 ha platībā un 0,4 ha platībā, apstiprināt nekustamā īpašuma nosaukumu „Autoceļš
A12”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un tā sastāvā esošajām zemes vienībām noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
Visas iepriekšminētās zemes vienības ir iekļautas 2010.gada 31.maija Ministru kabineta
rīkojumā Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas
aģentūra” personā sarakstos”.
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Pēc valsts galvenā autoceļa A12 „Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova)”
rekonstrukcijas projekta realizācijas un 2015.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.285
„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumu Nr.1104 „Noteikumi par valsts
autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu
sarakstiem”” 10.punkts, ir sadalīts valsts galvenā autoceļa A12 „Jēkabpils-Rēzekne-LudzaKrievijas robeža (Terehova)”maršruts un izveidots jauns maršruts P136 „Ludza-Brigi-Zilupe”
28,1 km kopgarumā.
Pamatojoties uz 2011.gada 19.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.538 Grozījumi
2010.gada 31.maija Ministru kabineta rīkojumā Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai
piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts
akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā” 14.punktu, Latvijas Republikas likuma
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 11.panta otrās daļas pirmo
apakšpunktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt Satiksmes ministrijai valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68580020408 „A12”, Isnaudas pag., Ludzas nov. četrās zemes vienībās ar platībām
3,9 ha, 1,5 ha, 0,4 ha un 4,0 ha (pielikums Nr.1).
2. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Autoceļš P136”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov., kura sastāvā piecas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68580040045,
68580040067, 68580060203, 68580090118 un atdalīto no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68580020408 zemes gabalu 4,0 ha platībā un tā sastāvā esošajām zemes vienībām
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
3. Atdalīto no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580020408 zemes gabalu 1,5 ha
platībā (pielikums Nr.1) iekļaut jaunā nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirt jaunizveidotam
nekustamam īpašuma nosaukumu „A12 blakusceļš”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
4. Nekustamam īpašumam „A12”, Isnaudas pag., Ludzas nov. (kadastra numurs
68580020408), kurš pēc sadales sastāvēs no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
68580020567 un atdalītiem no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580020408 zemes
gabaliem 3,9 ha platībā un 0,4 ha platībā (pielikums Nr.1), apstiprināt nekustamā īpašuma
nosaukumu „Autoceļš A12”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un tā sastāvā esošajām zemes vienībām
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

11.§
Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas un
ūdens patēriņa starpības, maksas apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2017.gada 11.augusta sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/350 „Par brīvo dzīvokļu ūdens patēriņa
starpības maksu un apsaimniekošanas izdevumu apmaksu” (pašvaldībā saņemts 14.08.2017.
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reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/884) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
2017.gada jūlija mēnesī aprēķināto summu EUR 305,46 apmērā t.sk. EUR 2,50 par
apgaismošanu, EUR 301,80 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksu un EUR 1,16 par
ūdens patēriņa starpību.
Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā
dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25. punktu un izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, ūdens patēriņa starpības
maksu un apsaimniekošanas apmaksu, par 2017.gada jūlija mēnesi EUR 305,46 (trīs simti pieci
euro 46 centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
ūdens patēriņa starpības maksu un apsaimniekošanas izdevumus apmaksu par 2017.gada jūlija
mēnesi EUR 305,46 (trīs simti pieci euro 46 centi) apmērā apmērā no Ludzas novada
pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1.
pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Plkst. 14.04 ierodas domes deputāte Svetlana Rjutkinena.

12.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2017.gada 27.jūlijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.4, Latgales ielā
19A, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces ģimenes locekļa I. S. atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2017.gada 10.augusta lēmumu „Par
dzīvokļa īpašuma Nr.4, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
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17.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada
17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.4, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Latgales ielā 19A – 4, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

13.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.13, Stroda ielā 35, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2017.gada 27.jūlijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.13, Stroda ielā
35, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces V. B. atsavināšanas ierosinājums.
Nekustamais īpašums – dzīvoklis Stroda iela 35 - 13, Ludza, Ludzas novads reģistrēts
Ludzas zemesgrāmatas nodaļā (Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 622-13).
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2017.gada 10.augusta lēmumu „Par
dzīvokļa īpašuma Nr.13, Stroda ielā 35, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.13, Stroda ielā 35, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
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3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

14.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Parku ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2017.gada 18.jūlijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.3, Parku ielā
38, Ludzā, Ludzas novadā īrnieka G. B. atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2017.gada 10.augusta lēmumu „Par
dzīvokļa īpašuma Nr.3, Parku ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.3, Parku ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Parku ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Parku ielā 38 – 3, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

15.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2, Tirgus ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
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Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijā tika iesniegts 01.08.2017.
Ludzas novada domes Dzīvokļu komisijas lēmums “Par pašvaldības dzīvokļu Tirgus ielā 34
dz.2, Ludzā, Ludzas novadā un “Dainas”-14, Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.17, 7.punkts), kurā ierosina atsavināt pašvaldībai piederošos
dzīvokļus Tirgus ielā 34 dz.2, Ludzā, Ludzas novadā un “Dainas”-14, Pildā, Pildas pagastā,
Ludzas novadā. Augstāk minēto dzīvokļu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2017.gada 10.augusta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Tirgus ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2017.gada 17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.2, Tirgus ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Tirgus ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Tirgus ielā 34 – 2, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

16.§
Par dzīvokļa īpašuma “Dainas”-14, Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijā tika iesniegts 01.08.2017.
Ludzas novada domes Dzīvokļu komisijas lēmums “Par pašvaldības dzīvokļu Tirgus ielā 34
dz.2, Ludzā, Ludzas novadā un “Dainas”-14, Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.17, 7.punkts), kurā ierosina atsavināt pašvaldībai piederošos
dzīvokļus Tirgus ielā 34 dz.2, Ludzā, Ludzas novadā un “Dainas”-14, Pildā, Pildas pagastā,
Ludzas novadā. Augstāk minēto dzīvokļu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs.
Nekustamais īpašums – dzīvoklis “Dainas”-14, Pilda, Pildas pag., Ludzas novads
reģistrēts Pildas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000029892 14.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
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2017.gada 10.augusta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma “Dainas”-14, Pildā, Pildas pagastā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa “Dainas”-14, Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

17.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2017.gada 9.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.8, Krāslavas
ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces O. J.-B. atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2017.gada 10.augusta lēmumu „Par
dzīvokļa īpašuma Nr.8, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.8, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.8, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
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3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Krāslavas ielā 11 – 8, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

18.§
Par atteikumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 68500040421, 2,2976 ha platībā, kas atrodas
pēc adreses Cirmas pagasts, Ludzas novads
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 19.jūlijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts J. B. iesniegums (pašvaldībā
reģistrēts ar Nr. 3.1.1.11.2/1112) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību
2,2976 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040421, pēc adreses Cirmas pagasts, Ludzas
novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, Valsts
mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts
iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to
funkciju nodrošināšanai.
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 68500040421 ar kopējo platību 2,2976 ha atrodas
Cirmas pagastā, Ludzas novadā. Minētā teritorija ir nepieciešama pašvaldībai tās funkciju
nodrošināšanai kā dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme. Šis zemes gabals atrodas bijušā
dārzkopības teritorijā un apkārtējie iedzīvotāji to izmanto kā zaļo zonu, parkmežu. Savukārt
lauksaimniecībā izmantojamo zemi pašvaldība var piešķirt mazdārziņu ierīkošanai trūcīgām
personām.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, domes darbībai un lēmumiem
jābūt maksimāli lietderīgiem, savukārt 3.pantā noteikts, ka pašvaldība savu funkciju izpildi
nodrošina, ievērojot attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2017.gada 10.augusta lēmumu „Par atteikumu nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500040421, 2,2976 ha platībā,
kas atrodas pēc adreses Cirmas pagasts, Ludzas novads un ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2017.gada 17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68500040421, 2,2976 ha platībā, kas atrodas pēc adreses Cirmas pagasts, Ludzas novads.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt J. B. domes lēmumu uz adresi: (adrese).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

19.§
Par nedzīvojamo telpu Blaumaņa ielā 4A, Ludzā
nomas maksas atlaidi V. D.
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot sniegto ziņojumu par grozījumiem lēmuma projektā (mainās termiņš, atbrīvot
līdz 2017.gada 4.septembrim), sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar
grozījumiem.
2017.gada 1.augustā V. D. iesniedza Ludzas novada pašvaldībā iesniegumu (reģistrēts ar
Nr.3.1.1.11.2/1207) ar lūgumu pagarināt atbrīvojumu no nomas maksas laika posmā 2017.gada
12.augusta līdz 2017.gada 25.augustam, sakarā ar to, ka notiek pārbūves darbi Ludzas
2.viduskolas internātā, Blaumaņa ielā 4A, Ludzā.
Projekta „Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” ietvaros tiek
veikti pārbūves darbi objektā Ludzas 2.vidusskolas internātā, Blaumaņa ielā 4A, Ludzā, saskaņā
ar 19.06.2017. Līguma Nr. I -030/2017" Par internāta pārbūvi par dienesta viesnīcu" ietvaros tiek
veikti remontdarbi nomājamās telpās. Līdz ar to Ludzas novada pašvaldība pārbūves laikā nevar
nodrošināt V. D. zobārsta prakses vietu un darbu veikšanas periods ir pagarināts.
Izvērtējot esošo situāciju un saskaņā likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta b)
apakšpunktu, un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot V. D., personas kods XXX, no nomas maksas par nedzīvojamām telpām
Blaumaņa ielā 4A, Ludzā uz pārbūves laiku no 2017.gada 12.augusta līdz 2017.gada
4.septembrim.
2. Atbrīvot V. D., personas kods XXX, no nomas maksas par zobārstniecības iekārtu uz
pārbūves laiku no 2017.gada 12.augusta līdz 2017.gada 4.septembrim.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

20.§
Par 11.10.2011. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas
līguma Nr. P-355/2011 pagarināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 16.augustā Ludzas novada pašvaldībā saņemts S. A. iesniegumu, kurā lūgts
pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. P-355/2011 par garāžas ēkas nomu, kura atrodas
pēc adreses Latgales ielā 242B, Ludzā, Ludzas novads līdz 31.12.2018..
Ludzas novada pašvaldība ar S. A. 2011. gada 11.oktobrī ir noslēgusi telpu nomas līgumu
Nr. P-355/2011 par pašvaldībai piederošās garāžas ēkas nomu, kura atrodas pēc adreses Latgales
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ielā 242B, Ludzā, Ludzas novads. Telpu nomas maksa tika noteikta - EUR 0,21 par 1 m2,
neieskaitot PVN mēnesī.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2011.gada 11.oktobra nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.P-355/2011 līdz
2018.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos
nedzīvojamo par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. P-355/2011 pagarinājumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

21.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 27.04.2017. sēdes lēmumā (protokols Nr.6, 25.§)
„Par ilgtermiņa aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības investīciju projekta
„Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” īstenošanai”
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Ludzas novada domes 27.04.2017. sēdes lēmumā “Par ilgtermiņa
aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības investīciju projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides modernizācija”” īstenošanai, izsakot šādā redakcijā:
“Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut ņemt
Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības
investīciju projekta „Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” īstenošanai
EUR 1 892 355 apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 12 gadiem.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt 2019.gada septembrī un aizņēmumu atmaksāt
līdz 2029.gada jūnijam, saskaņā ar 1.pielikumu.”
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ludzas novada domes 2017.gada 25.maija lēmumu “Par
grozījumiem Ludzas novada domes 27.04.2017. sēdes lēmumā “Par ilgtermiņa aizņēmumu
Ludzas novada pašvaldības investīciju projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību
vides modernizācija” īstenošanai” (protokols Nr.6, 25.§).
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22.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības investīciju projekta
„Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā 1.kārta”
īstenošanai
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut ņemt
Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai projekta „Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā
1.kārta” īstenošanai 2017.gadā EUR 836 043 un 2018.gadā EUR 207 520 apmērā ar Valsts kases
noteikto procentu likmi uz 12 gadiem.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt 2019.gada septembrī un aizņēmumu atmaksāt
līdz 2029.gada septembrim, saskaņā ar 1.pielikumu.

23.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs; K.Nikolajeva, A.Meikšāns, A.Gendele, L.Greitāne
Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6.panta sesto daļu un ņemot vērā
Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.9 „Par pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo
īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadītājai S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.9 „Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” pieņemšanas, publicēt Ludzas novada pašvaldības
mājaslapā www.ludza.lv.
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4. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu Nr.9 „Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” pieejamību pagastu pārvalžu ēkās.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

24.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Baltkrievu biedrības “Krinica”
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 07.08.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/865, ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu baltkrievu un latviešu tautu sadarbības pasākuma
organizēšanai EUR 150.00 apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 26.augustā. Pasākuma laikā
plānota svinīgā dvieļa (ručnik) nodošana baltkrievu biedrībai “Sjabri” (Baltkrievu biedrība no
Viļāniem).
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2017.gada 17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Baltkrievu biedrībai “Krinica” pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 150.00 apmērā baltkrievu un latviešu tautu sadarbības pasākuma organizēšanai.
2. Ludzas Baltkrievu biedrībai “Krinica” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas
iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus
(pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Baltkrievu biedrības “Krinica”
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 07.08.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/864, ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma Baltkrievijas dienas Latvijā par godu 135 gadu
jubilejai literatūras klasiķiem Janki Kupali un Jakuba Kolasa organizēšanai EUR 150.00 apmērā.
Pasākums notiks š.g. 16.septembrī Ludzas tautas namā. Pasākumā piedalīsies amatierkolektīvs
“Naftanovskaja skarbonka” kā arī viesi no Novopolockas.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
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plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2017.gada 17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Baltkrievu biedrībai “Krinica” pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 150.00 apmērā pasākuma Baltkrievu dienas Latvijā organizēšanai.
2. Ludzas Baltkrievu biedrībai “Krinica” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas
iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus
(pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļas
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 16.08.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/896, ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Poļu kultūras dienas” organizēšanai
EUR 150.00 apmērā. Pasākums notiks š.g. 9.septembrī. Pasākuma laikā notiks piemiņas zīmes
atklāšana Ludzā poļu rakstniekam, ceļotājam un sabiedriskajam darbiniekam A.F. Osendovskim.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2017.gada 17.augusta apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļai pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 150.00 apmērā pasākuma “Poļu kultūras dienas” organizēšanai.
2. Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļai 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas
iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus
(pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Ludzas
komitejas iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 08.08.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.7.1/745, ar
lūgumu rast iespēju nodrošināt līdzfinansējumu projekta “Sociālā labklājības centra izveide”
īstenošanai. Biedrība plāno piedalīties Ludzas rajona partnerības izsludinātajā projektu
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iesniegumu konkursā, projekta kopējā summa plānota
EUR 62 456.92, programmas
finansējums ir 90%. Projektu paredzēts realizēt Latgales ielā 129, Ludzā, LSK Ludzas komitejas
telpās. Projekta ietvaros plānots izveidot veselības istabas punktu, veļas mazgājamo punktu,
atpūtas telpu, plānots ierīkot centralizēto apkuri, nomainīt elektroinstalāciju un izbūvēt
ugunsdrošības signalizāciju.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 8.punkts nosaka, ka 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.
Nolikuma 13.2.punkts nosaka, ka Projekta finansējumam piešķiramā summa līdz
EUR 4000.00 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.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2017.gada 17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” Ludzas komitejai pašvaldības
līdzfinansējumu EUR 4 000.00 apmērā projekta “Sociālā labklājības centra izveide” īstenošanai
tā atbalsta gadījumā. Līdzfinansējumu paredzēt Ludzas novada pašvaldības 2018.gada budžetā.
2. Biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” Ludzas komitejai divu nedēļu laikā pēc projekta
īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā
ar piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgu, maksājumu apliecinošu, dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”
Ludzas komiteja pēc līguma kopijas ar sadarbības iestādi, par projekta īstenošanu, iesniegšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Līdzdalībai nav vecuma” iesniegumu,
kas pašvaldībā saņemts 17.08.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.7.1/745, ar lūgumu rast iespēju
nodrošināt līdzfinansējumu projekta “Etnogrāfisko tautas tērpu un dekoratīvo priekšmetu
darbnīcas izveide” īstenošanai. Biedrība plāno piedalīties Ludzas rajona partnerības izsludinātajā
projektu iesniegumu konkursā, projekta kopējā summa plānota EUR 9 000.00, programmas
finansējums ir 90%. Projektu paredzēts realizēt Skolas ielā 26, Ludzā. Projekta ietvaros plānots
iegādāties šujmašīnas.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 8.punkts nosaka, ka 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.
Nolikuma 13.2.punkts nosaka, ka Projekta finansējumam piešķiramā summa līdz
EUR 4000.00 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.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
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komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2017.gada 17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Līdzdalībai nav vecuma” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 900.00
apmērā projekta “Etnogrāfisko tautas tērpu un dekoratīvo priekšmetu darbnīcas izveide”
īstenošanai tā atbalsta gadījumā. Līdzfinansējumu paredzēt Ludzas novada pašvaldības
2018.gada budžetā.
2. Biedrībai “Līdzdalībai nav vecuma” laikā pēc projekta īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar piešķiršanas mērķi,
pievienojot attiecīgu, maksājumu apliecinošu, dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais
Krusts” Ludzas komiteja pēc līguma kopijas ar sadarbības iestādi, par projekta īstenošanu,
iesniegšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi E. P. iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts
21.06.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/974, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu
ēkas Tālavijas ielā 39, Ludzā, fasādes krāsojuma atjaunošanai un logu apmaļu atjaunošanai, kas
atrodas Ludzas pilsētas vēsturiskajā centrā. Plānoto darbu izmaksas – EUR 433.94.
Atbilstoši Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 “Par pašvaldības
palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, ēku fasāžu
krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa
„Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošajām ēkām, kā arī Latvijas Valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām Ludzas novadā”:
- 7.punktam, uz līdzfinansējumu var pretendēt Ludzas pilsētas vēsturiskā centra
teritorijā esošās ēkas;
- 16.punktam, būvvalde ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu (01.08.2017. par
līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3.5.2.2/46) atbalsta piešķiršanai;
- 19.1.punktam, līdzfinansējumu piešķir vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu
restaurācijai – līdz 50% no būvizstrādājumu tāmes, bet ne vairāk kā EUR 570.00 uz
vienu būvgaldniecības izstrādājuma komplektu, neietverot būvgaldniecības
uzstādīšanas un montāžas darbu izmaksas;
- 19.2.punktam, fasāžu krāsojuma atjaunošanai (neietverot fasādes krāsojuma darbu
izmaksas) – līdz 50% no fasāžu krāsu materiāla tāmes, bet ne vairāk kā
EUR 1139.00.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2017.gada 17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt E. P. pašvaldības līdzfinansējumu EUR 216.97 apmērā ēkas Tālavijas ielā
39, Ludzā fasādes krāsojuma atjaunošanai un logu apmaļu atjaunošanai.
2. E. P. pēc darbu pabeigšanas iesniegt pašvaldībai būvvaldes atzinumu par paveiktiem
darbiem un rēķinu pašvaldības līdzfinansējuma daļas saņemšanai.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar E.Petrovsku.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

25.§
Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu I. Z.
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība 2017.gada 25.jūlijā saņēma I. Z., p.k.XXX, (adrese)
iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts ar nr. 3.1.1.11.2/1155), kurā I.Z.lūdz Ludzas
novada domei piešķirt viņai kā bijušai Rundēnu pagasta padomes priekšsēdētājai pabalstu
saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15¹.pantu.
I. Z. no 1997.gada 19.marta līdz 2009.gada 14.janvārim bija Ludzas rajona Rundēnu
pagasta padomes priekšsēdētāja.
Atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 15¹.pantā pirmajā
daļā noteiktajam, tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā ir
personai, kura pēc 1990.gada 4.maija vienā pašvaldībā bijusi priekšsēdētājs divus sasaukumus.
Pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likums” 15.¹panta otrās daļas prasībām pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās
personas iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona atbilst visiem šādiem
kritērijiem:
1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu
“Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu;
2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo
apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams darba
tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs
saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts
(ievēlēts) pārvaldnieks (direktors);
3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam".
Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rēzeknes reģionālās nodaļas
2017.gada 10.augusta izziņu Nr. 17/1496164 „Par pakalpojuma apmēru no 01.01.2017. līdz
10.08.2017.” I. Z., p.k.XXX, piešķirtās invaliditātes pensijas apmērs ir EUR 64,03.
Atbilstoši likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likums”15.¹panta trešajai daļai, ja persona vienlaikus ir tiesības uz noteikto pabalstu un
invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad izmaksā to
pabalsta daļu, kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzības par
darbspēju zaudējumu apmērā.
Saskaņā ar LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2013.gada
14.oktobra spriedumu lietā Nr.SKA-0600-13 ir noteikts, ka ikmēneša pabalsts, kas tiek izmaksāts
bijušajiem pašvaldību vadītājiem, ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes
deputāta statusa likums” 15.¹pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2017.gada 17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt I. Z., p.k.XXX, ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz invaliditātes pensiju.
2. Ikmēneša pabalstu izmaksāt sākot ar 2017.gada augusta mēnesi.
3. Pabalstu izmaksāt no pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.
4. Ludzas novada pašvaldības sekretārei I.Vondai nosūtīt I.Z. šo lēmumu.
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5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

26.§
Par materiālās palīdzības piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 08.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika saņemts pensionāres V. K., personas
kods XXX, dzīv. (adrese), iesniegums, reģ.nr. 3.1.1.11.2/1216, par pabalsta piešķiršanu krīzes
situācijā, sakarā ar to, ka veselības stāvokļa dēļ, trūkst līdzekļu medikamentu iegādei.
Iesniegumam tika pievienotas 27 recepšu kopijas, 9 aptiekas čeki (par laika periodu no
09.07.2017. līdz 07.08.2017., iesniegto čeku kopsumma sastāda 220.37 euro), trīs izraksti epikrīzes no stacionāra no medicīnas iestādēm.
Savā iesniegumā V. K. paskaidroja, ka viņa ir nonākusi krīzes situācijā, sava veselības
stāvokļa dēļ, ik mēnesi tiek ņemts kredīts Privatbankā 140,00 euro, ir iegādājusies medikamentus
un norēķinājusies ar aptiekām, iesniegumā V. K. ir norādījusi vairākas savas slimības.
Veicot V. K. situācijas izvērtēšanu, tika konstatēts, ka V. K. ir pensionāre, dzīvo viena,
saņem vecuma pensiju 281,50 euro. Veicot iesniegto recepšu un aptieku izsniegto čeku
salīdzināšanu, tika konstatēts, ka atbilstoši izrakstītajām receptēm ir iegādāti medikamenti 218.39
eiro apmērā. Sarunā ar V. K. tika noskaidrots, ka viņai regulāri ir jālieto medikamenti, kuru
iegādei pietrūkst naudas līdzekļu, medikamentu iegādei regulāri ņem kredītu AS “PrivatBank”
140,00 eiro apmērā.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra Saistošo noteikumu Nr. 25
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” 2.4.1. un 2.4.1.2.apakšpunktu, ar 2017.gada
13.aprīļa Ludzas novada Sociālā dienesta lēmumu Nr.3-13.1/2251 (13.04.2017. V. K.iesniegums,
reģ.nr. 3-8.1/1338) V. K. jau tika piešķirts vienreizējs pabalsts krīzes situācijā 150,00 eiro apmērā
un Ludzas novada Sociālajam dienestam nav tiesību atbalstīt V. K. lūgumu, piešķirot pabalstu
krīzes situācijā, jo iepriekšminēto Saistošo noteikumu 2.4.1.2.punkts nosaka maksimālo krīzes
pabalsta apmēru gadā 150,00 eiro apmērā.
Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra Saistošo noteikumu Nr. 25 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” 2.4.3.punkts nosaka, ja nepieciešams pabalsts, kura
apmērs pārsniedz Saistošo noteikumu 2.4.1.1. un 2.4.1.2.punktos noteikto pabalstu apmēru, tas
tiek piešķirts ar novada domes lēmumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 27.11.2014. Saistošo noteikumu Nr. 25
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” 2.4.1.2.apakšpunktu un 2.4.3.punktu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
pastāvīgās komitejas, 2017.gada 17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt V. K., personas kods XXX, dzīv. (adrese), vienreizēju pabalstu krīzes
situācijā 218,39 euro apmērā.
Seguma avots: 10.702, 6254 – vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā naudā.

27.§
Par Istras vidusskolas direktores Inas Šteimanovas atbrīvošanu no ieņemamā amata
Ziņo: E.Mekšs
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Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.apakšpunktu, Darba likuma 98.pantu, pamatojoties uz Inas Šteimanovas 2017.gada 31.maija
iesniegumu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 17.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada
17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Inu Šteimanovu, personas kods XXX, no Istras vidusskolas direktora amata ar
2017. gada 31. augustu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

28.§
Par Ludzas novada Atzinības raksta apbalvošanas padomes sastāva apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pēc Ludzas novada domes deputātu ierosinājuma Ludzas novada pašvaldība izsludināja
kandidātu pieteikšanu dalībai Ludzas novada Atzinības raksta apbalvošanas padomē. Novada
iedzīvotāji vai nevalstiskās organizācijas tika aicinātas izvirzīt sabiedrībā cienījamu kandidātu
līdz 2017.gada 25.jūlija plkst.12:00, iesniedzot ierosinājumu ar motivētu aprakstu pašvaldībā
(Ludzā, Raiņa ielā 16, 312. kab.). Noteiktā termiņā tika saņemti 3 (trīs) pieteikumi par
sekojošiem Ludzas novada Atzinības raksta apbalvošanas padomes kandidātiem: Dzidra Dukšta,
Vera Putāne, Anita Klovāne.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu un 61.panta pirmo un otro daļu, Ludzas novada domes 27.02.2014. saistošo noteikumu
Nr.6 “Ludzas novada pašvaldības nolikums” 15.punkta 15.3.1.apakšpunktu, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada Atzinības raksta apbalvošanas padomi šādā sastāvā:
Padomes priekšsēdētājs:
Edgars Mekšs - Ludzas novada domes priekšsēdētājs
Padomes priekšsēdētāja vietnieks:
Jevgenija Kušča – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos,
izglītības un kultūras jautājumos
Padomes locekļi:
Zinaīda Buliga – Ludzas novada domes deputāte
Lolita Greitāne - Ludzas novada domes deputāte
Dzidra Dukšta - Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktore
Vera Putāne – biedrības “Līdzdalībai nav vecuma” valdes priekšsēdētāja
Anita Klovāne – sabiedrības pārstāvis
Padomes sekretāre:
Ināra Vonda – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre

40

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē:
2.1. Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra sēdes lēmums „Par Ludzas novada
Atzinības raksta apbalvošanas padomes apstiprināšanu” (protokols Nr.12, 21.§);
2.2. Ludzas novada domes 2010.gada 22.jūlija sēdes lēmums „Par izmaiņām Ludzas
novada Atzinības raksta apbalvošanas padomes sastāvā” (protokols Nr.21, 20.§).

29.§
Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja E.Mekša atvaļinājumu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas novada domes priekšsēdētāja Edgara Mekša
2017.gada 17.augusta iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 17.08.2017., reģistrēts ar
reģistrācijas numuru 3.1.1.11.4/742) par ikgadējā atvaļinājuma un papilddienu piešķiršanu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmo daļu, saskaņā ar 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 3.4. un 3.8.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 17.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā” normas, balsošanā nepiedalās Edgars Mekšs, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada domes priekšsēdētājam Edgaram Mekšam ikgadējo
atvaļinājumu – 2 (divas) kalendārās nedēļas no 2017.gada 29.augusta līdz 2017.gada
11.septembrim ieskaitot, par laikposmu no 2017.gada 30.janvāra līdz 2017.gada 29.jūlijam, un
papildatvaļinājumu – 4 (četras) darba dienas no 2017.gada 12.septembra līdz 2017.gada
15.septembrim ieskaitot.

30.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta sēdes lēmumā
(protokols Nr.20, 12.§) „Par vecāku līdzfinansējumu Ludzas novada izglītības iestādēs”
Ziņo: I.Donska; E.Mekšs, I.Mikažāne, L.Greitāne, A.Gendele, J.Atstupens, Z.Buliga
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta apakšpunktu un,
ņemot vērā J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktores 2017.gada 1.augusta iesniegumu
Nr.1.19/40, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta sēdes lēmumā
(protokols Nr.20, 12.§) „Par vecāku līdzfinansējumu Ludzas novada izglītības iestādēs” un
papildināt lēmuma 1.1.punktu ar 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7. un 1.1.8.punktiem, un izteikt tos šādā
redakcijā:
“1.1.5. profesionālās ievirzes 3 gadu apguves izglītības programmā “Vizuāli plastiskā
māksla” kods 30V 21100 – EUR 7,00 mēnesī;
1.1.6. par individuālajām nodarbībām (citiem interesentiem, bez vecuma ierobežojuma)
EUR 7,00 par mācību nodarbību”;
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1.1.7. vecāku finansētās programmās audzēkņiem, kas apgūst otru profesionālās ievirzes
izglītības programmu:
1.1.7.1. profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” kods 20 V
211001 (septiņgadīgā) apvienotajā 1.-2.klasē 25,00 EUR;
1.1.7.2. profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” kods 20 V
211001 (septiņgadīgā) apvienotajā 3.-4.klasē 40,00 EUR;
1.1.8. mākslinieciskās fantāzijas grupās 15,00 EUR.”
2. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt par spēkā neesošu 2014.gada 28.augusta lēmumu
“Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta sēdes lēmumā (protokols Nr.20,
12.§)„Par vecāku līdzfinansējumu Ludzas novada izglītības iestādēs”.
3. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī.

31.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo: S.Vasiļevska; E.Mekšs
E. Ļ., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīgi veicis
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par īpašumu Tirgus ielā 20, Ludzā, Ludzas
novadā, kadastra Nr. 68010040300.
Pamatojoties uz augstāk minēto faktu, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā, 2017.gada 23.janvārī E. Ļ. tika paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam par īpašumu Tirgus ielā 20, Ludzā, Ludzas novadā
(kadastra Nr. 68010040300), nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 17-1561 elektroniski uz e-pasta
adresi: (adrese).
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2017.gadam Nr.17-1561 izriet,
ka E. Ļ. par nekustamo īpašumu Tirgus ielā 20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.
68010040300), kas sastāv no 1 (viena) zemes gabala (kadastra apzīmējumi: 68010040300) ar
kopējo platību – 904 kv.m., jaunbūves ēkas ar kadastra apzīmējumu 68010040300001 un kopējo
platību 114,8 kv.m. un zemesgrāmatas nodalījumā nereģistrētas vasaras tirdzniecības paviljona ar
kadastra apzīmējumu 68010040300002 un kopējo platību 16,7 kv.m., 2017.gadā jāsamaksā
nodoklis EUR 149,88 apmērā; parāds par iepriekšējo periodu EUR 74,93 un nokavējuma nauda
EUR 4,30, kopā EUR 229,11. 2017.gada 30.janvārī maksāšanas paziņojums stājās spēkā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir
noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
Latvijas Republikas likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā
noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
2017.gada 15.jūnijā Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts (ienākošā dokumenta
reģistrācijas Nr.3.1.1.8.1/679) Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērinātas tiesu izpildītājas
Anitas Briškas 2017.gada 13.jūnija „Pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu” ar
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lūgumu sniegt ziņas par nekustamā īpašuma Tirgus ielā 20, Ludzā, Ludzas novadā ar kadastra Nr.
68010040300 nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
2017.gada 16.jūnijā (izejošā dokumenta reģistrācijas Nr.3.1.1.7.2/691) zvērinātai tiesu
izpildītājai Anitai Briškai nosūtīta informācija pēc pieprasījuma.
2017.gada 23.augusta laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, oficiālo paziņojumu sadaļā
„Izsoles”, (laidiens Nr.167 (5994)) ievietots sludinājums par E. Ļ. piederošā nekustamā īpašuma
Tirgus ielā 20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.68010040300) izsoli. Izsoli rīko Latgales
apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.
Izsoles sākuma datums – 2017.gada 29.augusts plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums –
2017.gada 28.septembris plkst.13.00.
Kopējā nodokļu parāda summa par īpašumu Tirgus ielā 20, Ludzā, Ludzas novadā, uz
2017.gada 28.septembri sastāda EUR 207,72 (par zemi: pamatparāds - EUR 33,74 un
nokavējuma nauda - EUR 3,67, par ēkām: pamatparāds – EUR 153,61 un nokavējuma nauda –
EUR 16,70), kas ir piedzenama no E. Ļ. bezstrīda kārtībā. Pamatojoties uz augstāk minēto, ir
jāpieņem lēmums „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā” par izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu, t.i. EUR 207,72 (par
zemi: pamatparāds EUR 33,74, nokavējuma nauda EUR 3,67, par ēkām: pamatparāds EUR
153,61, nokavējuma nauda EUR 16,70).
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu,
par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta
nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu,
ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir
paredzēts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam,
kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti
nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma
naudu (turpmāk - nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā, nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā,
pamatojoties uz lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un
nokavējuma naudas, tādējādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskaitāms par obligāto
administratīvo aktu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 26.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no E. Ļ., personas kods XXX, bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 207,72 apmērā (par zemi: pamatparāds - EUR 33,74 un
nokavējuma nauda - EUR 3,67, par ēkām: pamatparāds – EUR 153,61 un nokavējuma nauda
EUR 16,70) par nekustamo īpašumu Tirgus ielā 20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.
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68010040300), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, kas parādniekam pienākas no
citām personām, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skaitā
mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot un nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas
vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības
septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt
sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV- 4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai nosūtīt lēmumu izpildei Latgales
apgabaltiesas 30.iecirkņa zvērinātai tiesu izpildītājai Anitai Briškai.

32.§
Par brīvpusdienu piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1. Izskatot Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Matjušenokas
2017.gada 23.augusta iesniegumu, reģ. Nr. 3.1.1.8.1/918, par ēdināšanas izdevumu segšanu no
pirmsskolas izglītības budžeta audzēkņiem, kuri apmeklē diennakts grupu, atklāti balsojot: PAR
– 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem no
2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim:
1.1.1. N. K., personas kods XXX;
1.1.2. A. Š., personas kods XXX;
1.1.3. A. C., personas kods XXX;
1.1.4. N. B., personas kods XXX;
1.1.5. J. I.-J., personas kods XXX;
1.1.6. J. R., personas kods XXX;
1.1.7. V. R., personas kods XXX;
1.1.8. V. K., personas kods XXX.
1.2. Finansējuma avots – Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes budžets.

33.§
Par izmaiņām Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Aleksandra Vasiļkovska 2017.gada 21.augusta
iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 21.08.2017., reģistrēts ar reģistrācijas numuru
3.1.1.11.2/1284) ar lūgumu izslēgt no Ludzas novada iepirkumu komisijas sastāva.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu un Publisko iepirkumu likuma 28.pantu, Ludzas novada pašvaldības iepirkumu
komisijas nolikuma (apstiprināts ar Ludzas novada domes 17.09.2009. sēdes lēmumu (protokols
Nr.12, 23.§), grozījumi ar Ludzas novada domes 28.11.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.25,
40.§)) 1.4. un 1.8.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
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Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2014.gada 5.novembra sēdes lēmumā „Par Ludzas
novada iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.20, 7.§) šādus grozījumus:
1.1. Izslēgt no Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāva komisijas locekli - sekretāru
Aleksandru Vasiļkovski;
1.2. Iekļaut Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā komisijas locekli - sekretāri Jeļenu
Kigitoviču (Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte).
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības personāla speciālistei Inārai Strazdai sastādīt valsts
amatpersonu saraksta grozījumus un 15 (piecpadsmit) dienu laikā elektroniskā veidā iesniegt tos
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.

34.§
Par Ludzas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu „Par Ludzas novada
vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa izsludināšanu”, Ludzas novada dome
izsludināja Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu no
2017.gada 3.augusta līdz 2017.gada 18.augustam (ieskaitot). Ludzas novada vēlēšanu komisijas
locekļu kandidātu pieteikšanās termiņā tika saņemti 9 (deviņi) pieteikumi no sekojošiem Ludzas
novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem: Diānas Golubevas, Jeļenas Petrovas, Larisas
Borisenko, Dainas Novikas, Agritas Kopeikas, Lolitas Zbitkovskas, Allas Doļas, Ivetas
Gajevskas, Ilonas Bondarenko.
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu „Par Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu
kandidātu pieteikšanās termiņa izsludināšanu” (protokols Nr.12, 23.§), atklāti balsojot par
katru Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu:
Diāna Golubeva, personas kods XXX, PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – 3 (Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Olga Petrova);
Jeļena Petrova, personas kods XXX, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Larisa Borisenko, personas kods XXX, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – 2 (Aivars Meikšāns, Svetlana Rjutkinena);
Daina Novika, personas kods XXX, atklāti balsojot: PAR – 6 (Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET
– nav; ATTURAS – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Olga Petrova);
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Agrita Kopeika, personas kods XXX, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Lolita Zbitkovska, personas kods XXX, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – 6 (Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
Alla Doļa, personas kods XXX, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – 6 (Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
Iveta Gajevska, personas kods XXX, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ilona Bondarenko, personas kods XXX, atklāti balsojot: PAR – 8 (Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – 7 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Olga Petrova).
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ievēlēt Ludzas novada vēlēšanu komisiju septiņu locekļu sastāvā:
1.1. Diāna Golubeva;
1.2. Jeļena Petrova;
1.3. Larisa Borisenko;
1.4. Agrita Kopeika;
1.5. Lolita Zbitkovska;
1.6. Alla Doļa;
1.7. Iveta Gajevska.
2. Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā iekļaut:
Ilonu Bondarenko.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai piecu dienu laikā paziņot Centrālajai vēlēšanu
komisijai par Ludzas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu un tās sastāvu, informāciju sniedzot
atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
10.panta piektajai daļai.

Sēdi slēdz plkst. 14.30.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vadīja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 24.augustā.

E.Mekšs

Sēdi protokolēja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 24.augustā.

I.Vonda
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2017.gada 24.augusta sēdes
protokola Nr.14, 21.§
Aizņēmuma pamatsummas atmaksas grafiks (EUR)

2019.gada septembris
2019.gada decembris

47304
47309

2020.gada marts
2020.gada jūnijs
2020.gada septembris
2020.gada decembris

47309
47309
47309
47309

2021.gada marts
2021.gada jūnijs
2021.gada septembris
2021.gada decembris

47309
47309
47309
47309

2022.gada marts
2022.gada jūnijs
2022.gada septembris
2022.gada decembris

47309
47309
47309
47309

2023.gada marts
2023.gada jūnijs
2023.gada septembris
2023.gada decembris

47309
47309
47309
47309

2024.gada marts
2024.gada jūnijs
2024.gada septembris
2024.gada decembris

47309
47309
47309
47309

2025.gada marts
2025.gada jūnijs
2025.gada septembris
2025.gada decembris

47309
47309
47309
47309

2026.gada marts
2026.gada jūnijs
2026.gada septembris
2026.gada decembris

47309
47309
47309
47309

2027.gada marts
2027.gada jūnijs
2027.gada septembris
2027.gada decembris

47309
47309
47309
47309

2028.gada marts
2028.gada jūnijs
2028.gada septembris
2028.gada decembris

47309
47309
47309
47309

2029.gada marts
2029.gada jūnijs

47309
47309

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

