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

LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2021.gada 29.jūlijā

Protokols Nr. 5

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Renāte
Mikaskina, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis
Sēdē nepiedalās:
Modris Karpovs - neierašanās iemesls paziņots; Viesturs Rancāns - neierašanās iemesls paziņots
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors;
Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Agris Pentjušs, datortīkla administrators; Iveta
Gajevska, Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja; Aina Poikāne, nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas speciāliste; Līga Mežule, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
-

Andris Toporkovs, BDE “MULTA VETO”
Sēdes vadītājs Mekšs iepazīstina ar sēdes darba kārtību.

Atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 36 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 8 jautājumiem:
1. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas,
korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
2. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturējumu no pašvaldības pabalsta.
3. Par V.Ruciņas atbrīvošanu no Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītājas amata.
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4. Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju.
5. Par Ludzas novada pagasta pārvalžu vadītāju amatalgu noteikšanu.
6. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu.
7. Par Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.
8. Par Blontu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība papildināta ar
37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44.punktu.
Darba kārtība:
1. Par zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un adreses izslēgšanu no
Valsts adrešu reģistra.
2. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
3. Par adrešu piešķiršanu dzīvokļu telpu grupām.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
5. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
6. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
7. Par adreses piešķiršanu un maiņu zemes vienībai un būvei.
8. Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu.
9. Par nekustamā īpašuma “Jaundūjas”, kadastra Nr.6844-004-0177, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma “Matīši”, kadastra Nr.6898-001-0199, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma “Jaunozoli’’, kadastra Nr.6898-008-0049, zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma „Lūsēni”, kadastra numurs 6870 006 0043, sadalīšanu,
jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Nāriņas” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68940090090 un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu.
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Zaļnoras” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0113 un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu.
15. Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi.
16. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekritīgām
Ludzas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības
vārda.
17. Par soda naudas aprēķinu apturēšanu.
18. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.5/2021 “Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu.
19. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
20. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
21. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68090010141, Miera iela 8, Kārsava, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
22. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68090010124, Vienības
iela 29, Kārsava, Ludzas novads, atsavināšanas procesa uzsākšanu.
23. Par lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabala) ”Lēdijas”, Malnavas
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pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
25. Par zemesgabala Dzirnavu ielā 40, Kārsavā, Ludzas novadā nomas līgumu
termiņa pagarināšanu un izmaiņām nomas līgumā.
26. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Mazlauki”, Mērdzenes
pagasts, Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68540030115, kas atrodas Goliševas pagastā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
29. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 602 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010489, Piekalna iela 5, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
30. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 500 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68500040447, Cirmas pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
31. Par nekustamā īpašuma - “Kūdraine”, Briģu pagasts, Ludzas novads ar kadastra
numuru 6846 009 0082, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu, sākumcenas
apstiprināšanu.
32. Par amatu savienošanas atļauju.
33. Par Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam un
Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes vadības grupu.
34. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2021.gada 16.jūlija sēdes lēmumā
“Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju” (protokols Nr.4, 9.§).
35. Par grozījumiem Zilupes pilsētas pārvaldes nolikumā.
36. Par Ludzas novada pašvaldības nolikuma “Ludzas novada pašvaldības
amatpersonu (darbinieku) atlīdzības nolikums” apstiprināšanu.
37. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens
cirkulācijas, korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
38. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturējumu no pašvaldības pabalsta.
39. Par V.Ruciņas atbrīvošanu no Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītājas amata.
40. Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju.
41. Par Ludzas novada pagasta pārvalžu vadītāju amatalgu noteikšanu.
42. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu.
43. Par Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.
44. Par Blontu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.

1.§
Par zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un adreses izslēgšanu
no Valsts adrešu reģistra
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludza,
Ludzas nov., 06.07.2021. iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 07.07.2021.
ar Nr.3.1.1.11/2021/2184-S, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 68010040502 un
68010040681 apvienošanu un pievienošanu pie nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68010040502 un atstāt iepriekš piešķirto adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68010040502 un ar to funkcionāli saistītām būvēm (kadastra apzīmējumi 68010040502001,
68010040502002 un 68010040502003) 18.novembra iela 21, Ludza, Ludzas nov. tika
konstatēts, ka:
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 12.punkta 12.2.apakšpunkts nosaka,
ka jaunu zemes vienību Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja apvieno divas vai vairākas
Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas zemes vienības.
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Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 29.punkts nosaka, ja vietējais teritorijas plānojums vai teritorijas
detālplānojums konkrētajai zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, personai
ir tiesības ierosināt un šo noteikumu 21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienu, vairākus
vai visus teritorijas izmantošanas veidus. Lietošanas mērķiem (mērķim) piekrītošo zemes
platību nosaka proporcionāli to skaitam. Ja persona šo noteikumu 18.punktā minētajā
termiņā neierosina lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, pašvaldībai ir tiesības bez
saskaņošanas ar personu noteikt lietošanas mērķi atbilstoši zemes vienībai teritorijas
plānojumā atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem. Lietošanas mērķiem
(mērķim) piekrītošo zemes platību nosaka proporcionāli lietošanas mērķu skaitam.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
12.punkta 12.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 29.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 4.punktu un 27.punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, pie nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 68010040502 pievieno apvienotas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 68010040502 un 68010040681 un ar tām funkcionāli saistītām trim būvēm
(kadastra apzīmējumi 68010040502001, 68010040502002 un 68010040502003), atstāj
iepriekš piešķirto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040502 adresi:
18.novembra iela 21, Ludza, Ludzas nov..
2. Apvienotai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi:
komercdarbības objektu apbūve (klasifikatora kods 0801).
3. Likvidēt un izslēgt no valsts adrešu reģistra adresi: 18.novembra iela 21A, Ludza,
Ludzas nov., (klasifikatora kods 105104377).
2.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam
Ziņo: V.Maslovskis
1.
Sakarā ar to, ka Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts atsavināšanas iesniegums par
Ludzas novada pašvaldībai īpašumā piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68800010599, ir nepieciešams atdalīt zemes vienību 0,4526 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800010299, zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800010230, zemes vienību 2,0243 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010240 un
zemes vienību 0,7941 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020094 no nekustamā
īpašuma ar kadastra numuru 68800020094 “Pasakas”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā ietilpst atdalītās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 68800010299, 68800010230, 68800010240 un 68800020094,
piešķirt īpašuma nosaukuma „Druvas”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
11.pantu un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris
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Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra
Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atdalīt no Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453,
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68800020094 “Pasakas”, Ņukšu pag., Ludzas nov.
zemes vienību 0,4526 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010299, zemes vienību 0,7
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010230, zemes vienību 2,0243 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800010240 un zemes vienību 0,7941 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800020094.
2. Atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68800010299,
68800010230, 68800010240 un 68800020094 izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar
īpašuma nosaukumu „Druvas”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
2.
Sakarā ar to, ka Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts atsavināšanas iesniegums par
Ludzas novada pašvaldībai tiesiskā valdījumā piederošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68500040447, ir nepieciešams atdalīt zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500040447 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500040273
“Priedīte-1”, Cirmas pag., Ludzas nov.. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura
sastāvā ietilpst atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68500040447, piešķirt
īpašuma nosaukuma „Margrietiņas”, Cirmas pag., Ludzas nov..
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
11.pantu un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra
Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atdalīt no Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453,
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500040273 “Priedīte-1”, Cirmas pag., Ludzas
nov. zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040447.
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500040447 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Margrietiņas”, Cirmas pag., Ludzas nov..
3.
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>., 07.07.2021.
iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 07.07.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/2185-S,
par zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020062, zemes vienības 1,9
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020184, zemes vienības 1,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020189, zemes vienības 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580020275, zemes vienības 0,394 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020352,
zemes vienības 7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020616, zemes vienības 11,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020687, zemes vienības 13,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020841 un zemes vienības 7,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580030094 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68580020188 „Grīvas”,
Isnaudas pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam
nekustamam īpašumam, kura sastāvā ietilpst atdalītās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 68580020062, 68580020184, 68580020189, 68580020275, 68580020352,
68580020616, 68580020687, 68580020841 un 68580030094, „Lapsiņas”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov., un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 11.pantu ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
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komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību 0,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020062, zemes vienību 1,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020184, zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580020189, zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020275, zemes
vienību 0,394 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020352, zemes vienību 7,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68580020616, zemes vienību 11,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020687, zemes vienību 13,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580020841 un zemes vienību 7,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580030094 no
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580020188 „Grīvas”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68580020062,
68580020184, 68580020189, 68580020275, 68580020352, 68580020616, 68580020687,
68580020841 un 68580030094 izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu
„Lapsiņas”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
4.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>. pilnvarotās
personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZZ Mežs”, reģistrācijas numurs 42103108410,
(pamats Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 01.07.2021. pilnvara Nr.2366), 07.07.2021.
elektronisku iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 08.07.2021. ar
Nr.3.1.1.5/2021/2194-S, par zemes vienības 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800040032 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68800030075
„Lakstīgalas”, Ņukšu pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā ietilpst atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68800040032, „Meža Lakstīgalas”, Ņukšu pag., Ludzas nov., un
saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.pantu
un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra
Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību 1,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800040032 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68800030075 „Lakstīgalas”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68800040032 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Meža Lakstīgalas”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
5.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 08.07.2021.
elektronisku iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 08.07.2021. ar
Nr.3.1.1.5/2021/2205-S, par zemes vienības 1,96 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500020416 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500020104 „Ūpes”,
Cirmas pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam
nekustamam īpašumam, kura sastāvā ietilpst atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
68500020416, „Meža ūpes”, Cirmas pag., Ludzas nov., un saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Latvijas Republikas likuma
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.pantu un ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes

7
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību 1,96 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020416 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68500020104 „Ūpes”, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500020416 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Meža ūpes”, Cirmas pag., Ludzas nov..

3.§
Par adrešu piešķiršanu dzīvokļu telpu grupām
Ziņo: V.Maslovskis
Ludzas novada pašvaldība 2021.gada 25.jūnijā saņēma Valsts zemes dienesta adrešu
reģistra daļas 2021.gada 25.jūnija elektronisko vēstuli „Par telpu grupu adresēm ēkā ar
adresi Latgales ielā 182, Ludza, Ludzas nov.”, kurā lūgts izvērtēt un pieņemt domes sēdes
lēmumu par adreses piešķiršanu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010060174001002 un 68010060174003.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija
noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 9.punktu un 27.punktu, un ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010060174001002
adresi: Latgales iela 182-1, Ludza, Ludzas nov..
2. Piešķirt dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010060174001003
adresi: Latgales iela 182-2, Ludza, Ludzas nov..

4.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
1.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AMETRS”, reģistrācijas numurs
42403021417, juridiskā adrese Krasta iela 6, Kubuļi, Kubuļu pag., Balvu nov., LV-4566,
Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 9.jūlijā reģistrēto iesniegumu Nr.3.1.1.8/2021/2231-S
ar lūgumu apstiprināt izstrādoto zemes ierīcības projektu Zaļesjes pagasta nekustamā
īpašuma “Mežsala” (īpašuma kadastra numurs 68960080036) sastāvā ietilpstošai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68960080036, Ludzas novada dome konstatē, ka:
zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Līga Romančuka,
sertifikāts Nr. AA0172, derīgs līdz 14.03.2026..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu: 2021-07-09 11:39:56 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
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apzīmējumu 68960080036 platībā 9,0 ha trīs zemes vienībās, nosakot jaunizveidojamo
zemes vienību robežas un platības, konkretizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un
nodrošināt piekļūšanas iespēju katrai jaunizveidotai zemes vienībai.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Zilupes novada domes 2021.gada
29.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 11.§) “Par zemes ierīcības izstrādes nepieciešamību
un projekta izstrādes nosacījumiem” 2.punktu.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un
zemes 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, 28.punkta 28.2 apakšpunktu,
Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.pantu,
Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi”
13.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.punkta 16.1.apakspunktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija
noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 29.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AMETRS” izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Mežsala”, Naumki, Zaļesjes pag., Ludzas nov.
(kadastra numurs 68960080036) sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68960080036 sadalei trīs zemes vienībās, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus,
atbilstoši zemes ierīcības projekta lietai (pielikumā projekta grafiskās daļas kopija).
2. Neapbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar projektēto platību 5,4 ha un ar kadastra
apzīmējumu 68960080407 saglabāt iepriekš piešķirto īpašuma nosaukumu “Mežsala”,
Zaļesjes pag., Ludzas nov., kā arī noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi: zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (klasifikatora kods 0101).
3. Jaunizveidotajai apbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar projektēto platību 1,6 ha un ar
kadastra apzīmējumu 68960080408 piešķirt adresi “Kronis”, Naumki, Zaļesjes pag., Ludzas
nov., īpašuma nosaukumu “Kronis”, Zaļesjes pag., Ludzas nov. un noteikt nekustamā
īpašuma zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (klasifikatora kods 0101).
4. Jaunizveidotajai neapbūvētai zemes vienībai Nr.3 ar projektēto platību 2,0 ha un ar
kadastra apzīmējumu 68960080409 piešķirt īpašuma nosaukumu “Naumku atradne”,
Zaļesjes pag., Ludzas nov. un noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (klasifikatora kods 0101).
5. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienību platības var tikt precizētas.
6. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītājiem. Konkrēto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un platības precizē, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu.
7. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
8. Lēmumu desmit darbdienu laikā elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta
Rēzeknes reģionālajai nodaļai kac.rezekne@vzd.gov.lv.
9. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Administratīvo aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma
189.pantā noteiktajam.
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2.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumu mērnieks”, reģistrācijas
numurs 42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701,
Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 19.jūlijā reģistrēto iesniegumu Nr.3.1.1.5/2021/2353-S
ar lūgumu apstiprināt izstrādoto zemes ierīcības projektu Lauderu pagasta nekustamā
īpašuma “Svari” (īpašuma kadastra numurs 68640030135) sastāvā ietilpstošai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68640030135, Ludzas novada dome konstatē, ka:
zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēts zemes ierīkotājs Aivars Strazds,
sertifikāts Nr. AA0054, derīgs līdz 06.12.2025..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu: 2021-07-19 11:32:49 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68640030135 platībā 110,99 ha divās zemes vienībās, nosakot jaunizveidojamo
zemes vienību robežas un platības, precizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un nodrošināt
piekļūšanas iespēju katrai jaunizveidotai zemes vienībai.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Zilupes novada domes 2021.gada
29.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 11.§) “Par zemes ierīcības izstrādes nepieciešamību
un projekta izstrādes nosacījumiem” 3.punktu.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un
zemes ierīcības projekta ierosinātāju.
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, 28.punkta 28.2 apakšpunktu,
Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.pantu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.punkta 16.1.apakspunktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumu mērnieks” izstrādāto
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Svari”, Lauderu pag., Ludzas nov. (kadastra
numurs 68640030135) sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68640030135 sadalei divās zemes vienībās, izveidojot vienu jaunu nekustamo īpašumu,
atbilstoši zemes ierīcības projekta lietai (pielikumā projekta grafiskās daļas kopija).
2. Jaunizveidotajai neapbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar projektēto platību 10,2 ha un ar
kadastra apzīmējumu 68640030115 piešķirt īpašuma nosaukumu “Svarmaļi”, Lauderu pag.,
Ludzas nov. un noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (klasifikatora kods 0101).
3. Neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar projektēto platību 100,79 ha un ar kadastra
apzīmējumu 68640030112 saglabāt iepriekš piešķirto īpašuma nosaukumu “Svari”, Lauderu
pag., Ludzas nov. un noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (klasifikatora kods 0101).
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienību platības var tikt precizētas.
5. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītājiem. Konkrēto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un platības precizē, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Lēmumu desmit darbdienu laikā elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta
Rēzeknes reģionālajai nodaļai kac.rezekne@vzd.gov.lv.
8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
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Administratīvo aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma
189.pantā noteiktajam.
3.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM”, reģistrācijas numurs
40003388748, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, iesniegto zemes
ierīcības projekta lietu nekustamā īpašuma „Zuzanpole” (nekustamā īpašuma kadastra
numurs 6886 001 0006) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68860010006, Pildas pagastā, Ludzas novadā, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projektu izstrādājusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„METRUM” sertificēta zemes ierīcības inženiere Sanda Kristāla, sertifikāts Nr. AA0011,
derīgs līdz 29.01.2024..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu. Dokumenta parakstīšanas datums 17.05.2021., plkst. 14:41:01 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes
2021.gada 11.februāra zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem” (reģ. Nr.
3.1.1.5/2021/232-N).
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68860010006, izveidojot divas zemes vienības, atbilstoši iesniegtajam
grafiskajam pielikumam.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Latvijas Republikas
pastāvošajiem noteikumiem.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar zemes īpašnieku, AS “Sadales
tīkls”, Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi”, Ludzas novada pašvaldību un Ludzas novada būvvaldi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.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 un
23.2. punktu, Ludzas novada pašvaldības 2013. gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi un Grafiskā daļa.”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte
Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Zuzanpole” (kadastra
numurs 6886 001 0006) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68860010006, Pildas
pagastā, Ludzas novadā, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Projektēto zemes vienību Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums 68860010391) ar
aptuveno platību 20,5 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, saglabāt
nekustamā īpašuma „Zuzanpole”, Pildas pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma
kadastra numurs 6886 001 0006) sastāvā. Zemes vienībai saglabāt adresi “Zuzanpole”,
Zuzanpole, Pildas pag., Ludzas nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 (plānotais kadastra apzīmējums 68860010392)
ar aptuveno platību 8,3 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Zuzanpoles mežaine”, Pildas pagasts, Ludzas novads.
Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma 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
norādītajiem. Konkrētus nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un platības precizē zemes vienību instrumentāli uzmērot.
5. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā
apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Lēmumu elektroniski izsūtīt:
- atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 47.punktu desmit darbdienu laikā - Valsts
zemes
dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai: kac.rezekne@vzd.gov.lv;
- SIA “METRUM”: metrum@metrum.lv un sanda.kristala@metrum.lv.
8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena
mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta grafiskā daļa uz vienas lapas.
4.
Izskatot SIA „DAUGAVPILS MĒRNIEKS”, reģistrācijas numurs 41503065832,
juridiskā adrese Ģimnāzijas iela 11, Daugavpils, LV-5401, iesniegto zemes ierīcības
projekta lietu nekustamā īpašuma „Valsts Meži” (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6886
006 0027) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68860060025, Pildas
pagastā, Ludzas novadā, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projektu izstrādājis SIA „DAUDAVPILS MĒRNIEKS” sertificēts
zemes ierīkotājs Kaspars Kudiņš, sertifikāts Nr. AA0166, derīgs līdz 28.12.2025..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu. Dokumenta parakstīšanas datums 15.07.2021., plkst. 10:18:39 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68860060025, izveidojot divas zemes vienības, atbilstoši iesniegtajam
grafiskajam pielikumam.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.
punktu, Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.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 un 23.2. punktu, Ludzas novada pašvaldības 2013. gada 31.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa.”, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Valsts Meži” (kadastra
numurs 6886 006 0027) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68860060025, Pildas
pagastā, Ludzas novadā, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Projektēto zemes vienību Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums 68860060047) ar
aptuveno platību 58,53 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, saglabāt
nekustamā īpašuma „Valsts Meži”, Pildas pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma
kadastra numurs 6886 006 0027) sastāvā. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi ar kodu 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 (plānotais kadastra apzīmējums 68860060048)
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ar aptuveno platību 0,0126 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu izveidot
jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Aunejas caurteka A”, Pildas pagasts, Ludzas
novads. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
4. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītajiem. Konkrētus nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un platības precizē zemes vienību instrumentāli uzmērot.
5. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā
apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Lēmumu elektroniski izsūtīt:
- atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 47.punktu desmit darbdienu laikā - Valsts
zemes dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai: kac.rezekne@vzd.gov.lv;
- SIA“DAUGAVPILS MĒRNIEKS”: daugavpilsmernieks@inbox.lv.
8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena
mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta grafiskā daļa uz vienas lapas.
5.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu mērnieks”, reģistrācijas
numurs 42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701,
iesniegto zemes ierīcības projekta lietu nekustamā īpašuma „Pionija” (nekustamā īpašuma
kadastra numurs 6878 008 0016) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68780080016, Nirzas pagastā, Ludzas novadā, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projektu izstrādājis sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu
mērnieks” sertificēts zemes ierīkotājs Aivars Strazds, sertifikāts Nr. AA0054, derīgs līdz
06.12.2025..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur
laika zīmogu. Dokumenta parakstīšanas datums 13.07.2021., plkst. 23:18:42 EEST.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes
2021.gada 31.maija zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem” (reģ. Nr.
3.5.3/2020/84-N).
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68780080016, izveidojot divas zemes vienības, atbilstoši iesniegtajam
grafiskajam pielikumam.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Latvijas Republikas
pastāvošajiem noteikumiem.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar zemes īpašnieku, AS “Sadales
tīkls” un Ludzas novada būvvaldi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.
punktu, Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.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 un 23.2. punktu, Ludzas novada pašvaldības 2013. gada 31.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa.”, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
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Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte
Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pionija” (kadastra
numurs 6878 008 0016) zemes vienībai ar kada stra apzīmējumu 68780080016, Nirzas
pagastā, Ludzas novadā, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Projektēto zemes vienību Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums 68780080061) ar
aptuveno platību 7,4 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, saglabāt
nekustamā īpašuma „Pionija”, Nirzas pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma kadastra
numurs 6878 008 0016) sastāvā. Zemes vienībai saglabāt adresi “Pionija”, Kabilovči, Nirzas
pag., Ludzas nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 (plānotais kadastra apzīmējums 68780080064)
ar aptuveno platību 7,4 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Jaunā Pionija”, Nirzas pagasts, Ludzas novads. Zemes
vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0201 - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītajiem. Konkrētus nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un platības precizē zemes vienību instrumentāli uzmērot.
5. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā
apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Lēmumu elektroniski izsūtīt:
- atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 47.punktu desmit darbdienu laikā - Valsts
zemes dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai: kac.rezekne@vzd.gov.lv;
sabiedrībai
ar
ierobežotu
atbildību
“Austrumu
mērnieks”:
austrumu.mernieks@inbox.lv.
8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena
mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta grafiskā daļa uz vienas lapas.

5.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>.,
15.07.2021. iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 15.07.2021. ar
Nr.3.1.1.5/2021/2320-S, p ar apbūvētas zemes vienības 2800 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68170030141 Domes ielā 37, Zilupe, Ludzas nov. piešķiršanu nomā uz desmit
gadiem dzīvojamās mājas uzturēšanai. Sakarā ar to, ka būve (dzīvojamā māja) ar kadastra
apzīmējumu 68170030141001 Domes ielā 37, Zilupe, Ludzas nov. reģistrēta 2018.gada
22.maijā Zilupes pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.100000578403 uz iesniedzējas
vārda, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Zilupes novada domes 2012.gada 23.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.3, 10.§)
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes
novada pašvaldībai” 10.punkta lemjošās daļas pirmo apakšpunktu tika izbeigtas lietošanas
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 2800 kv.m platībā ar kadastra
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apzīmējumu 68170030141 Domes ielā 37, Zilupe, Zilupes nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestā daļa nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta
pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 26.panta pirmo daļu.
Ar Zilupes novada domes 2012.gada 23.februār a sēdes lēmuma (protokols Nr.3,
10.§) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem
Zilupes novada pašvaldībai” 10.punkta lemjošās daļas otro apakšpunktu tika atzīts, ka zemes
vienība 2800 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170030141 Domes ielā 37, Zilupe,
Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Zilupes novada pašvaldība 2012.gada 1.aprīlī noslēdza zemes nomas līgumu
Nr.2012/N-17 ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, uz apbūvētu zemes vienību 2800
kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170030141 Domes ielā 37, Zilupe, Ludzas nov. no
2012.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 31.martam.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
„Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”:
- 7.punkts nosaka, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves
īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī - nomnieks), ja citos
normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
- 17.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no
zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto).
- 5.punkts nosaka, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta
zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumu Nr.350 „Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
7.punktu, 17.punktu un 5.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Lauzt Zilupes novada pašvaldības 2012.gada 1.aprīlī noslēgto zemes nomas
līgumu Nr.2012/N-17 ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, uz apbūvētu zemes vienību
2800 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170030141 Domes ielā 37, Zilupe, Ludzas
nov. ar 2021.gada 31.jūliju.
2. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, nomā apbūvētu zemes vienību 2800
kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170030141 Domes ielā 37, Zilupe, Ludzas nov.
dzīvojamās mājas uzturēšanai uz desmit gadiem no 2021.gada 1.augusta.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, termiņā no
2021.gada 1.augusta līdz 2031.gada 31.jūlijam.
4. Noteikt nomas maksu zemes vienībai 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne
mazāk par 28 euro gadā, aprēķinot no 2021.gada 1.augusta.
5. Uzdot atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas līgumu.

6.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 2021.gada
18.jūnija iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 19.jūnijā ar
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Nr.3.1.1.5/2021/2002-S, par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu, tika konstatēts, ka
nekustamā īpašuma „Pagastmāja”, Nirzas pagasts, Ludzas novads īpašniece <Vārds,
Uzvārds> lūdz mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6878 005 0316
nosaukumu no „Pagastmāja” uz „Magones”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Mainīt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, esošam nekustamajam īpašumam ar
kadastra numuru 6878 005 0316, kas sastāv no zemes vienības 0,0435 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68780050395 un būves ar kadastra apzīmējumu 68780050316001, nosaukumu
no “Pagastmāja” uz „Magones”, Nirzas pagasts, Ludzas novads.

7.§
Par adreses piešķiršanu un maiņu zemes vienībai un būvei
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 2021.gada
18.jūnija iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 19.jūnijā ar
Nr.3.1.1.5/2021/2002-S, tika konstatēts, ka Inga Vilciņa lūdz mainīt sev piederošai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68780050395 un būvei ar kadastra apzīmējumu
68780050316001 adresi no “Pagastmāja”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov. uz “Magones”,
Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455
„Adresācijas noteikumi” 7.punktu un 9.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte
Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt būvei ar kadastra apzīmējumu 68780050316001 adresi no „Pagastmāja”,
Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov. (kods 105955006) uz „Magones”, Nirza, Nirzas pag.,
Ludzas nov..
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68780050395 adresi “Magones”,
Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov..

8.§
Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu
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Ziņo: V.Maslovskis
1.
Ludzas novada dome ar 2021.gada 21.jūnija lēmumu (protokols Nr.9, 15.§) nolēma
nodot atsavināšanai Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68860010612, Pildas pagastā, Ludzas novadā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais
īpašums ar kadastra numuru 6886 001 0469, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 68860010469, 68860010470, 68860010548, 68860010612, 68860019020 un
68860019920.
Līdz ar to, ir nepieciešamība no nekustama īpašuma ar kadastra numuru 6886 001
0469 atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68860010612 un atdalītajai zemes
vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6886 001 0469, Pildas pagasts,
Ludzas novads, Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68860010612.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68860010612 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Pie ezera”, Pildas pagasts, Ludzas novads.
3. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6886 001 0469, kas pēc
atdalīšanas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68860010469,
68860010470, 68860010548, 68860019020 un 68860019920, nosaukumu „Pie dīķa”,
Pildas pagasts, Ludzas novads.
2.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> un <Vārds,
Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, pilnvarotas personas SIA “Meža
īpašumi”, reģistrācijas numurs 40103999921, 2021.gada 2.jūlija iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 2.jūlijā ar Nr.ATR-3.1.1.5/2021/2119-S, tika
konstatēts, ka SIA “Meža īpašumi” lūdz atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
68460020110, 68460020129 un 68460010107 no <Vārds, Uzvārds> un <Vārds, Uzvārds>
kopīpašumā piederošā nekustamā īpašuma “Malvīne” ar kadastra numuru 6846 001 0105,
Briģu pagasts, Ludzas novads un atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunus nekustamos
īpašumus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> un <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods> no nekustamā īpašuma “Malvīne” ar kadastra numuru 6846 001 0105, Briģu pagasts,
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Ludzas novads, atdala zemes vienības 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460020110,
1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460020129 un 1,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68460010107.
2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68460020110 un
68460020129 izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Malvīnmežs”, Briģu
pagasts, Ludzas novads.
3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68460010107 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Malvīnlauks”, Briģu pagasts, Ludzas novads.

9.§
Par nekustamā īpašuma “Jaundūjas”, kadastra Nr.6844- 004- 0177,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot SIA “AUSTRUMU MĒRNIEKS’’, reģistrācijas Nr.42403037206,
juridiskā adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, 15.07.2021. iesniegumu par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaundūjas”, kadastra Nr.6844
004 0177, dome konstatē, ka zemes ierīcības projekts izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas
Republikas Ciblas novada pašvaldības 2021.gada 27.aprīļa domes sēdes lēmumu Nr.6, 7.§
“Par nekustamā īpašuma “Jaundūjas”, kadastra Nr.6844-004 0177, zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamā īpašuma sadalīšanai” saskaņā ar Ciblas novada pašvaldības 2012.gada
saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013-2025.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.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, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Jaundūjas”, kadastra
Nr.6844-004-0177, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844 004 0177 sadalei divas
zemes vienībās ar platībām 13,9 ha un 6,6 ha, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta
lietu.
1) Apstiprināt projektētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68440040522
13,9 ha platībā zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) un nekustamā īpašuma nosaukumu “Jaundūjas”.
2) Apstiprināt projektētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68440040519
6,6 ha platībā zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) un nekustamā īpašuma nosaukumu “Dūjas”.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša
laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

10.§
Par nekustamā īpašuma “Matīši”, kadastra Nr.6898-001-0199,
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zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot SIA “Apriņķa mērnieks”, reģistrācijas Nr.4010368182, juridiskā adrese:
Dzirnavu iela 5, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125, 15.07.2021. iesniegumu par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Matīši’’, kadastra Nr.6898001-0199, dome konstatē, ka zemes ierīcības projekts izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas
Republikas Ciblas novada pašvaldības 2021.gada 24.maija domes sēdes lēmumu Nr.8, 6.§
“Par nekustamā īpašuma “Matīši”, kadastra Nr.6898-001-0199, zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamā īpašuma sadalīšanai” saskaņā ar Ciblas novada pašvaldības 2012.gada
saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013-2025.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.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, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta
lietu, nekustamā īpašuma “Matīši”, kadastra Nr. 6898-001-0199, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68980010199 un platību 66.8 ha un zemes vienības kadastra apzīmējumu
68980020099 un platību 30.1 ha sadalīšanai.
1. Apstiprināt:
1) projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 6898-001-0254 7,1
ha platībā zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201);
2) projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 6898-001-0255 42,9
ha platībā zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101);
3) projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 6898-001-0256 16,8
ha platībā zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201);
4) projektētajai zemes vienībai Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 6898-002-0125 18,0
ha platībā zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101);
5) projektētajai zemes vienībai Nr.5 ar kadastra apzīmējumu 6898-002-0126 5,5
ha platībā zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201);
6) projektētajai zemes vienībai Nr.6 ar kadastra apzīmējumu 6898-002-0127 6,6
ha platībā zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201).
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68980010254, 68980010256,
68980020126 un 68980020127 reģistrēt jaunveidojamā nekustamā īpašuma sastāvā ar
nosaukumu “Matīšu mežs”.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša
laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
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11.§
Par nekustamā īpašuma “Jaunozoli’’, kadastra Nr.6898-008-0049,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot SIA “AUSTRUMU MĒRNIEKS”, reģistrācijas Nr.42403037206, juridiskā
adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, 15.07.2021. iesniegumu par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunozoli”, kadastra Nr.6898-0080049, dome konstatē, ka zemes ierīcības projekts izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas
Republikas Ciblas novada pašvaldības 2021.gada 27.aprīļa domes sēdes lēmumu Nr.6, 9.§
“Par nekustamā īpašuma “Jaunozoli”, kadastra Nr.6898-008-0049, zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamā īpašuma sadalīšanai” saskaņā ar Ciblas novada pašvaldības 2012.gada
saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013-2025. gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.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, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Jaunozoli”, kadastra
Nr.6898-008-0049, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0049 sadalei divas
zemes vienībās ar platībām 7,8 ha un 9,8 ha, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta
lietu.
1) Apstiprināt projektētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0246
7,8 ha platībā zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība ( NĪLM kods 0101) un nekustamā īpašuma nosaukumu “Ozollauki”.
2) Apstiprināt projektētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0247
9,8 ha platībā zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība ( NĪLM kods 0201) un nekustamā īpašuma nosaukumu “Jaunozoli”.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša
laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

12.§
Par nekustamā īpašuma „Lūsēni”, kadastra numurs 6870 006 0043, sadalīšanu,
jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu
Ziņo: V.Maslovskis
Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 12.jūlijā ir saņemts nekustamā īpašuma
“Lūsēni”, kadastra numurs 6870 006 0043, īpašnieka iesniegums (reģistrēts Ludzas novada
pašvaldībā 12.07.2021., Nr.3.1.1.5/2021/2247-S) par nekustamā sadalīšanu, izveidojot jaunu
nekustamo īpašumu, nosaukuma piešķiršanu jaunajam nekustamajam īpašumam un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa aktualizāciju.
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Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32., 33.pantu, pēc tiesīgās
personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir
iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos
nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot
nekustamā īpašuma objektus (t.sk. zemes vienības).
Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums. Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un
trešo daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu.
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta ceturtā daļa nosaka, ka
apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts valodas
likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.
Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai
piešķiršanu dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.un
84.pantam, Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta trešajai daļai,
sniedzamas Valsts zemes dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.
Saskaņa ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.7. punktu nekustamā īpašuma lietošanas maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais
lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV
nodaļā minētajām prasībām, tai skaitā pēc zemes fiziskajiem parametriem neatbilst apbūves
zemes nosacījumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai
vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz
kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu
nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. Ministru
kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi”, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
prasībām, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis);
PRET – nav; ATTURAS – nav; saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss
(Andris Ļubka), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Lūsēni“, kadastra numurs 6870 006 0043,
sadalīšanai, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0043, platība 0,2756
ha, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0044, platība 0,1 ha, izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu.
2. Piešķirt no atdalītajām zemes vienībām izveidotajam nekustamajam īpašumam
nosaukumu „Lūši“.
3. Mainīt zemes vienībai ar kadatra apzīmējumu 6870 006 0043 nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no „zeme, uz kuras galvenā saimniecīskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101)“ uz „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme ( kods 0601)“.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0044 saglabājas nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis „zeme, uz kuras galvenā saimniecīskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101)“.
13.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Nāriņas” zemes
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vienībai ar kadastra apzīmējumu 68940090090 un izstrādes nosacījumu
apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot nekustamā īpašuma „Nāriņas“ Salnavas pagastā, kadastra numurs
68940090090, īpašnieka SIA „SCA Phoenix AM Latvija“ pilnvarotā pārstāvja, Ludzas
novada pašvaldībā 12.07.2021. saņemto iesniegumu par nekustamā īpašuma „Nāriņas”
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0090 sadalīšanu, Ludzas novada
pašvaldības dome konstatēja:
Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0090 sadalīšanai, pamatojoties uz
„Zemes ierīcības likuma“ 8.pantu un Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām, ir nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu.
Iesniegumam pievienotajā zemes robežu shēmā ir attēlota zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6894 009 0090 sadales shēma.
Plānotā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0090, kuras kopplatība ir
99,4 ha, sadalīšana divās zemes vienībās ar plānotām platībām 89,6 ha un 9,8 ha, nodrošinot
piekļuves iespējas abām projektētām zemes vienībām nav pretrunā ar Kārsavas novada
teritorijas plānojumu, kas 2012.gada 22.oktobrī apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.19 „Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, Kārsavas novada teritorijas
plānojuma 2012.–2024.gadam 2014.grozījumiem, kas 2015.gada 26.martā apstiprināts ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.2024.gadam 2014.gada grozījumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
Grafiskā daļa” un Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam grozījumiem,
kas 2020.gada 17.decembrī apstiprināti ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Par
Kārsavas novada Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kas paredz, ka minimālā jaunveidojamās zemes
vienības platība ir 2,0 ha.
Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktā ir noteikts, ka zemes ierīcības projektu
ierosina zemes īpašnieks. Šī likuma 8.panta 3.punktā ir paredzēts, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai un likuma 9.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka
zemes ierīcības projektu izstrādā tām teritorijām, kurās pašvaldības domes lēmumi neparedz
detālplānojuma izstrādi.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.punktu, 13.punktu pašvaldība izdod zemes
ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
Izvērtējot SIA „SCA Phoenix AM Latvija“ iesniegumu par nekustamā īpašuma
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0090 sadalīšanu ar tam pievienoto grafisko
pielikumu, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma“ 8.pantu un 9.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi”, likuma par pašvaldībām 21.panta 27.punkta prasībām, Administratīvā
procesa likuma 51.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 64.panta pirmo
daļu, 67.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 47.pantu, ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Nāriņas“ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6894 009 0090, kuras kopplatība ir 99,4 ha, sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes
ierīcības projektu.
Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0090 zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumus (pielikums Nr.1).
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601).

14.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Zaļnoras”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0113 un izstrādes
nosacījumu apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Izvērtējot <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 15.jūlijā
saņemto iesniegumu par nekustamā īpašuma „Zaļnoras” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6868 006 0113 sadalīšanu, Ludzas novada pašvaldības dome konstatēja:
Nekustamā īpašuma „Zaļnoras” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6868 006
0113, kura kopplatība ir 16,2 ha, sadalīšanai, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma“
8.pantu un Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” prasībām, ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Iesniegumam pievienota zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0113
sadales shēma.
Izstrādājot zemes ierīcības projektu ir paredzēts zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6868 006 0113 sadalīt divās zemes vienībās ar plānotām platībām 2,6 ha un
13,6 ha, nodrošinot piekļuves iespējas abām projektētām zemes vienībām no pašvaldības
autoceļa, kas nav pretrunā ar Kārsavas novada teritorijas plānojumu, kas 2012.gada
22.oktobrī apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Kārsavas novada
teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
Grafiskā daļa”, Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam 2014.gada
grozījumiem, kas 2015.gada 26.martā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.4 „Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” un Kārsavas novada
teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam grozījumiem, kas 2020.gada 17.decembrī
apstiprināti ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Par Kārsavas novada Teritorijas
plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
apstiprināšanu”.
Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktā ir noteikts, ka zemes ierīcības projektu
ierosina zemes īpašnieks. Šī likuma 8.panta 3.punktā ir paredzēts, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai un likuma 9.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka
zemes ierīcības projektu izstrādā tām teritorijām, kurās pašvaldības domes lēmumi neparedz
detālplānojuma izstrādi.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.punktu, 13.punktu pašvaldība izdod zemes
ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
Izvērtējot <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada pašvaldībā 15.07.2021. saņemto
iesniegumu par nekustamā īpašuma „Zaļnoras” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6868 006 0113 sadalīšanu ar tam pievienoto grafisko pielikumu, pamatojoties uz „Zemes
ierīcības likuma“ 8.pantu un 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma par pašvaldībām
21.panta 27.punkta prasībām, Administratīvā procesa likuma 51.pantu, 55.panta 1.punktu,
63.panta pirmās daļas 1.punktu, 64.panta pirmo daļu, 67.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 27.punktu, 47.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
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Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Zaļnoras “ zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0113, kuras kopplatība ir 16,2
ha sadalīšanai.
2. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0113 zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumus (pielikums Nr.1).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601).

15.§
Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi
Ziņo: V.Maslovskis
Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 13.jūlijā saņemts
<Vārds, Uzvārds>
iesniegums (reģ. Nr.2.2.15.2/2021/2275-S) par samaksas apmēra samazināšanu par
izpērkamo zemi- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0096 (daļu) – 1,2 ha
platībā.
<Vārds, Uzvārds>, kā bijušā zemes īpašnieka mantiniecei tiek aprēķināta samaksa par
izpērkamās zemes platību, jo kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība (3,5 ha) ir
lielāka par to zemes platību, uz kuru atjauno īpašuma tiesības (2,3 ha), un tā pārsniedz
pieļaujamās nesaistes robežas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.787 „Noteikumi
par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi”, samaksu par īpašumā piešķirto
zemi aprēķina kā starpību starp kadastrālajā uzmērīšanā noteikto zemes platību un zemes
platību, uz kuru atjauno īpašuma tiesības. Zemes platības atšķirības pieļaujamās nesaistes
robežu aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par nekustamā īpašuma objektu noteikšanu.
Novada dome nosaka samaksas apmēra samazinājumu, ņemot vērā likuma “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešajā daļā minētos nosacījumus.
Izvērtējot <Vārds, Uzvārds> iesniegumā minētos argumentus zemes izpirkuma
samaksas samazināšanai, pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
18.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.787
„Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” 3. un 6.punktu, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Samazināt <Vārds, Uzvārds> samaksu par izpērkamo zemi- zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6868 009 0096 (daļu) – 1,2 ha platībā, pamatojoties uz to, ka zemi
izmanto 16 gadus, 25 % apmērā.

16.§
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Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekritīgām
Ludzas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ludzas novada
pašvaldības vārda
Ziņo: V.Maslovskis
Kārsavas novada pašvaldībā tika saņemta Valsts zemes dienesta 2021.gada
18.februāra vēstule Nr. 2-13-L/595, kurā tiek informēts par to, ka, saskaņā ar sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” 2021.gada 2.februāra vēstuli
Nr. 1.17/1826 „Par izbeigtajiem zemes nomaksas izpirkuma līgumiem”, ir izbeigts
2010.gada 30.decembrī noslēgtais zemes nomaksas izpirkuma līgums Nr.1/CP-767 par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 68700010053 un 68700010054 ½ domājamo daļu
izpirkšanu, jo zemes izpircējs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības.
Sakarā ar to Valsts zemes dienestā 2021.gada 17.februārī, ir veikta datu aktualizācija
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ieskaitot Ilonas Ludboržas
lietošanā piešķirto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 68700010053 un 68700010054
½ domājamo daļu rezerves zemes fondā, par ko Nodaļa informējusi Ilonu Ludboržu, nosūtot
vēstuli.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, zemes gabali, par kuriem
šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta
publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās
zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai
piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā.
Tādējādi vietējai pašvaldībai piekrīt zemes vienības, par kurām Valsts zemes dienesta
tīmekļa vietnē publicētajos pašvaldību Valsts zemes dienestā iesniegtajos sarakstos, kuros
apkopotas valsts institūciju un pašvaldību izdarītās atzīmes par rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes vienību piekritību valstij vai pašvaldībai (turpmāk - apkopotais saraksts),
nav izdarītas atzīmes.
Ievērojot to, ka Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestā daļa neparedz iemeslus,
kāpēc nozaru ministriju un pašvaldību izvērtētajā zemes vienību sarakstā nav izdarītas
atzīmes par zemes vienību piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, kā arī to, ka ne
Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr. 190 "Kārtība, kādā pieņem lēmumu
par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību" normas, ne Zemes pārvaldības likuma
pārejas noteikumu 11.punkts neparedz tiesības Ministru kabinetam izdot rīkojumu par zemes
vienību piederību vai piekritību valstij, ja nozaru ministrijas Zemes pārvaldības likuma
17.panta piektajā daļā noteiktajā divu gadu laikā nav atzīmējušas apkopotos sarakstos zemes
piederību vai piekritību valstij, kā arī neparedz pašvaldībām tiesības pieņemt lēmumu par
zemes vienības piederību vai piekritību pašvaldībai atbilstoši likumā "Par valsts un
pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" noteiktajiem kritērijiem,
tad uzskatāms, ka zemes vienības, kuras ieskaitītas rezerves zemes fondā pēc apkopotā
saraksta publicēšanas Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē, piekrīt vietējai pašvaldībai
atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajai daļai.
Ņemot vērā minēto un to, ka šajā vēstulē norādītās zemes vienības ir iekļautas
rezerves zemes fondā pēc apkopotā saraksta publicēšanas Valsts zemes dienesta tīmekļa
vietnē, secināms, ka attiecīgās zemes vienības atzīstamas kā vietējai pašvaldībai piekrītošas,
par ko pašvaldībai pieņemams Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteiktais
lēmums.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 1.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11. punktu, likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astoto
daļu, Zemes pārvaldības likuma 17. panta sesto daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti
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balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte
Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
68700010053, 68700010054 ½ domājamās daļas ir piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar šim lēmumam pievienoto
grafisko pielikumu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta
otro daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
(paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.

17.§
Par soda naudas aprēķinu apturēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ņemot vērā COVID-19 Delta varianta izplatību valstī un valsts iedzīvotāju zemo
vakcinācijas līmeni (vakcinēta viena trešdaļa iedzīvotāju) un iedzīvotāju ierobežoto iespēju
veikt skaidrās naudas norēķinus novada pilsētu un pagastu pārvalžu kasēs, ieteicams
2021.gada 2.pusgadā nepiemērot soda naudas aprēķinu kavētajiem maksājumiem par Ludzas
novada pašvaldības sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem un visu veidu nomas
pakalpojumiem.
Ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra
Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. 2021.gada 2.pusgadā nepiemērot soda naudas aprēķinu kavētajiem maksājumiem
par Ludzas novada pašvaldības sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem un visu veidu
nomas pakalpojumiem.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvai nodaļai informāciju par lēmumu
publicēt Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludzasnovads.lv.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

18.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.5/2021
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele, I.Silicka, T.Vorkalis, J.Atstupens, A.Ļubka, L.Greitāne
A.Gendele atzīmē, ka minētais lēmums ir pirmais kopīgais svarīgais dokuments.
Nākotnē vajadzēs diskutēt un pieņemt lēmumus. Paskaidrojuma rakstā aprakstīts budžeta
veidošanas process. Aicina deputātus būt atbildīgiem.
Ierosina saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstu papildināt ar teikumu “Katru gadu
tiek izstrādāts finanšu ieguldījumu plāns, kas tiek apspriests ar novada iedzīvotājiem”.
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Uzklausot domes deputātu viedokļus par budžeta veidošanas gaitu, lielu projektu
īstenošanu, apspriešanu organizēšanu, iedzīvotāju informēšanu un aktivitāti, sēdes vadītājs
E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar ierosinātajiem papildinājumiem saistošo
noteikumu paskaidrojuma rakstā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu un 46.pantu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās rokasgrāmatas “Metodika 2021.gada
jaunveidojamo novadu pašvaldību darbības uzsākšanai” 23.punktu, kurš nosaka
jaunveidojamā novadā iekļauto bijušo vietējo pašvaldību budžetu apvienošanu, ņemot vērā
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.5/2021 „Par Ludzas
novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr.5/2021 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2021.gadam” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

19.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Akvārijs” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 19.06.2021. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/2003-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Atbalsts Covid-19 pandēmijas radīto seku
mazināšanai Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiāles darbiniekiem” organizēšanai
150.00 EUR, apmērā. Pasākums plānots Meldru ielā 7a, Ludzā š.g. 30.jūlijā. Finansējums
paredzēts: sporta inventāra izīrēšanas izmaksas 30.00 EUR, apmācību materiālu izmaksas –
10.00 EUR, kafijas pauze 70.00 EUR, lektora noalgošana – 40.00 EUR. Plānotais dalībnieku
skaits - līdz 20.
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
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Akvārijs” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā
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pasākuma “Atbalsts Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Nodarbinātības valsts
aģentūras Ludzas filiāles darbiniekiem” organizēšanai.
2. Pasākuma organizators atbild par Latvijas Republikas Ministru kabineta
2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikto prasību ievērošanu pasākuma laikā.
3. Biedrībai “Akvārijs” 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.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
20.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 11.06.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 14.06.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1926-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Dunakļu ielā 10, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002
0207, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto
darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 815,48 un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1700,67.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Dunakļu ielā
10, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 17.06.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/107-N, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
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2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 600,00 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 400,00 apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Dunakļu ielā 10, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
2.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 17.06.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 17.06.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1979-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma L.Paegles ielā 2A, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 003
0165, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1049,09.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
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vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas L.Paegles
ielā 2A, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 18.06.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/109-N, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 524,55
apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam L.Paegles ielā 2A, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
3.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 17.06.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 17.06.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1978-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Kuļņeva ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0080,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai –EUR 663,83.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
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apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Kuļņeva ielā
4, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 19.06.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/110-N, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 331,92
apmērā <Vārds, Uzvārds>, piederošajam nekustamajam īpašumam Kuļņeva ielā 4, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
4.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 15.06.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 15.06.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1937-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Lielā Ezerkrasta ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801
005 0109, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās
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plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 960,00 un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1448,39.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Lielā
Ezerkrasta ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 18.06.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/106-N, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 600,00 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 400,00 apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Lielā Ezerkrasta ielā 13, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma

32
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
5.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 11.06.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 14.06.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1918-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Tālavijas ielā 62, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002
0114, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto
darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 502,73 un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 945,41.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.5. apakšpunktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne
vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi) izmaksu segšanai
viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk
kā 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un nulle centi) pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir vientuļais pensionārs.
Pārbaudot datus sistēmā JUPIS tika konstatēts, ka <Vārds, Uzvārds> nav laulātās vai
citu apgādnieku.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu Jānim Bogdanovam 100% apmērā dzīvojamās mājas Tālavijas
ielā 62, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 17.06.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/104-N, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 945,41 un
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ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 502,73 apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 62, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
6.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 13.05.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 19.05.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1675-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Strādnieku šķērsielā 3A-2, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs:
6801 900 0922, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 257,73.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Strādnieku
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šķērsielā 3A-2, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 16.06.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/103-N, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 128,87
apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Strādnieku šķērsielā 3A2, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> izbūve jāveic ar būvkomersanta
SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs: 42403015020, juridiskā
adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, starpniecību, saskaņā ar
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu
laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu
nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
7.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 29.06.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 30.06.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2095-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Krāslavas šķērsielā 15, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801
007 0008, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās
plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1442,14 un
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 828,35.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
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pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.2. apakšpunktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne
vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi) izmaksu segšanai
viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk
kā 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un nulle centi) pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieka ģimenē dzīvo laulātais vai
1.pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu vai bērns
invalīds, kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts.
<Vārds, Uzvārds> nekustamajā īpašumā dzīvo un ir deklarēta māte <Vārds,
Uzvārds>, <personas kods>, kura ir persona ar 1. (pirmās) grupas invaliditāti (iesniegta
Veselības un darbnespēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Rēzeknes nodaļas 30.03.2021.
lēmuma Nr.41-2021-981 kopija, invaliditāte noteikta no 19.03.2021. līdz 18.03.2022.).
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.3, 10.4.,
10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 100% apmērā dzīvojamās mājas
Krāslavas šķērsielā 15, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 05.07.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/118-N, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 1200,00
un ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 828,35 apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Krāslavas šķērsielā 15, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
8.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 21.06.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 21.06.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2021-S), ar lūgumu
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piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Tālavijas ielā 91, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002
0033, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 762,76.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Tālavijas ielā
91, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 05.07.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/119-N, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 381,38
apmērā Edvīnam Putānam piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 91, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
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apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
9.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 01.07.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 01.07.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2116-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Krāslavas šķērsielā 17, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801
007 0021, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās
plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 673,22 un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1239,81.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu Vladimiram Larionovam 50% apmērā dzīvojamās mājas
Krāslavas šķērsielā 17, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 05.07.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/120-N, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 600,00 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 336,61 apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Krāslavas šķērsielā 17, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
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sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
10.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 17.06.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 17.06.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1981-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Lejas ielā 23, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 001 0057,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 871,91 un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai – EUR 1758,49.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu Ivaram Marnauzam 50% apmērā dzīvojamās mājas Lejas ielā
23, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 09.07.2021. atzinumu
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Nr.3.5.16/2021/122-N, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 600,00 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 400,00 apmērā Ivaram Marnauzam
piederošajam nekustamajam īpašumam Lejas ielā 23, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram.

11.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 01.07.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 01.07.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2115-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma L.Paegles ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 003
0060, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto
darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 696,06 un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1152,90.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
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kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
<Vārds, Uzvārds>, pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr. 9, 7.punkta 7.2.
apakšpunktu, lūdz piešķirt līdzfinansējumu 100% apmērā, jo viņas nekustamajā īpašumā
dzīvo un ir deklarēts vīratēvs <Vārds, Uzvārds>, kas ir persona ar 1.grupas invaliditāti.
Saistošo noteikumu Nr. 9, 7.punkta 7.2. apakšpunkts noteic, ka pašvaldības
līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, ja īpašnieka ģimenē dzīvo laulātais vai
1.pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu vai bērns invalīds, kurš
nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts.
Saskaņā ar Civillikuma 206. un 210. pantu vīratēvs nav 1. pakāpes radinieks, līdz ar
to Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> nevar tikt
piešķirts.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu Ludmilai Punculei 50% apmērā dzīvojamās mājas L.Paegles
ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 09.07.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/121-N, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22. jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>s, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 576,45 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 348,03 apmērā <Vārds, Uzvārds>,
nekustamajam īpašumam L.Paegles ielā 13, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai Ludmilai Punculei pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
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12.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 15.07.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 15.07.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2329-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> nekustamā īpašuma
Latgales ielā 146, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 006 0200,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1183,39 un centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai – EUR 619,57.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.2. apakšpunktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne
vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi) izmaksu segšanai
viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk
kā 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un nulle centi) pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieka ģimenē dzīvo laulātais vai
1.pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu vai bērns
invalīds, kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts.
<Vārds, Uzvārds> nekustamajā īpašumā ir deklarēts viņas laulātais <Vārds,
Uzvārds>, <personas kods>, kurš ir persona ar 1. (pirmās) grupas invaliditāti (iesniegta
invaliditātes apliecības Nr.1509168 kopija, invaliditātes apliecības derīguma termiņš līdz
29.09.2030.).
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.3, 10.4.,
10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 100% apmērā dzīvojamās mājas
Latgales ielā 146, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 16.07.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/126-N, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22. jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 1183,39
un ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 619,57 apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Latgales ielā 146, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
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sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
13.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 15.06.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 15.06.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1938-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> nekustamā Stroda
ielā 1A, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 004 0396, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1570,19 un centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai – EUR 1026,25.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.1. apakšpunktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne
vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi) izmaksu segšanai
viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk
kā 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un nulle centi) pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir persona ar 1. vai 2.
invaliditātes grupu.
<Vārds, Uzvārds> ir persona ar 2. (otrās) grupas invaliditāti (iesniegta Veselības un
darbnespēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Rēzeknes nodaļas 21.03.2012. lēmuma Nr.412012-834 kopija, invaliditāte noteikta bez atkārtota pārbaudes termiņa norādes).
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.3, 10.4.,
10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 100% apmērā dzīvojamās mājas
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Stroda ielā 1A, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 16.07.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/125-N, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22. jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 1200,00
un ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 1000,00 apmērā <Vārds, Uzvārds>>
piederošajam nekustamajam īpašumam Stroda ielā 1A, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
14.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 14.07.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 14.07.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2296-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Baznīcas ielā 18, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 504
0015, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto
darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 873,28 un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1104,91.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai

44
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Baznīcas ielā
18, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 19.07.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/128-N, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 552,46 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 400,00 apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Baznīcas ielā 18, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> izbūve jāveic ar būvkomersanta
SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs: 42403015020, juridiskā
adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, starpniecību, saskaņā ar
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu
laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu
nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
15.
Izskatījusi <Vārds, Uzvārds> iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā
īpašuma Lauku ielā 13, Kārsavā, Ludzas novads, pieslēgšanai pilsētas centrālā ūdensvada un
centrālās kanalizācijas tīklam un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas
namsaimnieks” 07.07.2021. atzinumu Nr. 1.8/140 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu” ar tam

45
pievienotajiem dokumentiem – tehniskie noteikumi, izbūves shēmas, zemesgrāmatu
apliecības kopija, zemes robežu plāns, izbūves tāme par kopējo summu EUR 1029,29,
pamatojoties uz Kārsavas novada domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr.12 “Kārsavas
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” 3., 7., 8.punktiem, ņemot vērā
iepriekšminētajos Kārsavas novada domes saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un to, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā
informācija uzskatāma par atbilstošu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar
Kārsavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam vidējā termiņa prioritātes
VP9/Infrastruktūras attīstība, RV 9.4./Tehniskās infrastruktūras un komunālās saimniecības
sakārtošana un attīstība, U 9.4.5./ teritorijas labiekārtošana, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22. jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot:
PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte
Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> pašvaldības līdzfinansējumu par
kopējo summu 200,00 EUR nekustamā īpašuma Lauku ielā 13, Kārsavā, Ludzas novads,
kadastra apzīmējums 68090010190, pieslēguma pilsētas centrālā ūdensvada un centrālās
kanalizācijas tīklam izbūvei.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt vienošanās
par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanu.
3. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
4. Kontrolēt lēmuma izpildi Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
16.
Izskatījusi <Vārds, Uzvārds> iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu
nekustamā īpašuma Sporta ielā 8B, Kārsavā, Ludzas novads, pieslēgšanai pilsētas centrālā
ūdensvada un centrālās kanalizācijas tīklam un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas
namsaimnieks” 07.07.2021. atzinumu Nr. 1.8/142 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu” ar tam
pievienotajiem dokumentiem – tehniskie noteikumi, izbūves shēmas, zemesgrāmatu
apliecības kopija, zemes robežu plāns, izbūves tāme par kopējo summu
EUR 572,11, pamatojoties uz Kārsavas novada domes 25.07.2019. saistošo noteikumu
Nr.12 “Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo
īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” 3., 7.,
8.punktiem, ņemot vērā iepriekšminētajos Kārsavas novada domes saistošajos noteikumos
noteiktos kritērijus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un to, ka iesniegtajos
dokumentos ietvertā informācija uzskatāma par atbilstošu pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai, saskaņā ar Kārsavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam vidējā
termiņa prioritātes VP9/Infrastruktūras attīstība, RV 9.4./Tehniskās infrastruktūras un
komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība, U 9.4.5./ teritorijas labiekārtošana, ņemot
vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22. jūlija sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, pašvaldības līdzfinansējumu par
kopējo summu 200,00 EUR Sporta ielā 8B, Kārsavā, Ludzas novads, kadastra apzīmējums
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68090020168, pieslēguma pilsētas centrālā ūdensvada un centrālās kanalizācijas tīklam
izbūvei.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt vienošanās
par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanu.
3. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
4. Kontrolēt lēmuma izpildi Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
17.
Izskatījusi <Vārds, Uzvārds> iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā
īpašuma Sporta ielā 8G, Kārsavā, Ludzas novads, pieslēgšanai pilsētas centrālā ūdensvada
un centrālās kanalizācijas tīklam un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas
namsaimnieks” 07.07.2021. atzinumu Nr. 1.8/141 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu” ar tam
pievienotajiem dokumentiem – tehniskie noteikumi, izbūves shēmas, zemesgrāmatu
apliecības kopija, zemes robežu plāns, izbūves tāme par kopējo summu
EUR 579,69, pamatojoties uz Kārsavas novada domes 25.07.2019. saistošo noteikumu
Nr.12 “Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo
īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” 3., 7.,
8.punktiem, ņemot vērā iepriekšminētajos Kārsavas novada domes saistošajos noteikumos
noteiktos kritērijus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un to, ka iesniegtajos
dokumentos ietvertā informācija uzskatāma par atbilstošu pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai, saskaņā ar Kārsavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam vidējā
termiņa prioritātes VP9/Infrastruktūras attīstība, RV 9.4./Tehniskās infrastruktūras un
komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība, U 9.4.5./ teritorijas labiekārtošana, ņemot
vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22. jūlija sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, pašvaldības līdzfinansējumu par
kopējo summu 200,00 EUR Sporta ielā 8G, Kārsavā, Ludzas novads, kadastra apzīmējums
68090020166, pieslēguma pilsētas centrālā ūdensvada un centrālās kanalizācijas tīklam
izbūvei.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt vienošanās
par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanu.
3. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
4. Kontrolēt lēmuma izpildi Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
21.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68090010141, Miera iela 8, Kārsava, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 30.jūnijā Kārsavas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>,
<personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.396, lieta 1.8.6.)
iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Miera
iela 8, Kārsava, Ludzas novads, kadastra numurs 68090010141.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68090010141, Miera iela 8, Kārsava, Ludzas
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novads, reģistrēta Rēzeknes tiesas Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000610576, lēmuma datums 26.02.2021.. Nekustamā īpašuma kadastra numurs
68090010141, platība 0,2047 ha.
Uz zemes vienības atrodas <Vārds, Uzvārds> piederošs būvju īpašums, kadastra
numurs 68095010051, kurš sastāv no trim būvēm (kadastra apzīmējumi: 68090010141001;
68090010141002; 68090010141005), kas reģistrēts Rēzeknes tiesas Kārsavas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000596715.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunkts
nosaka, ka apbūvētas zemes vienības atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas
ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura
atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavināt publiskas personas nekustamo īpašumu dod attiecīgās atsavinātās publiskās
personas lēmējinstitūcija.
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtā
daļas 3.apakšpunktu un 5.panta pirmo daļu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašuma Miera iela 8, Kārsava, Ludzas novads,
kurš sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68090010141, 0,2047 ha
platībā.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt nekustamā
īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma atsavināšanu LR likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”
noteiktajā kārtībā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
22. §
Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68090010124, Vienības iela 29,
Kārsava, Ludzas novads, atsavināšanas procesa uzsākšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 29.jūnijā Kārsavas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>,
<personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.393, lieta 1.8.6.)
iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo apbūvētu zemes vienību
Vienības iela 29, Kārsava, Ludzas novads, kadastra numurs 68090010124.
Uz zemes vienības atrodas <Vārds, Uzvārds> piederošs būvju īpašums, kadastra
numurs 68095010053, kurš sastāv no trīs būvēm (kadastra apzīmējumi: 68090010124001;
68090010124002; 68090010124003), kas reģistrēts Rēzeknes tiesas Kārsavas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000615007.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68090010121, Vienības iela 29, Kārsava,
Ludzas novads, platība 1752 m², ir piekrītoša pašvaldībai saskaņā ar likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto
daļu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunkts
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nosaka, ka apbūvētas zemes vienības atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas
ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura
atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavināt publiskas personas nekustamo īpašumu dod attiecīgās atsavinātās publisks
personas lēmējinstitūcija.
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtā
daļas 3.apakšpunktu un 5.panta pirmo daļu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Uzsākt apbūvētas zemes vienības Vienības iela 29, Kārsava, Ludzas novads,
kadastra apzīmējumus 68090010124, platība 1752 m², atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada Kārsavas pilsētas nekustamo īpašumu speciālistei sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809
001 0124 reģistrēšanai Rēzeknes tiesā.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt nekustamā
īpašuma nvērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

23.§
Par lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 19.jūnijā Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Mērdzenes pagasta
zemnieku saimniecības “DEBESSVĪTOLI”, reģ.Nr.42401018963, juridiskā adrese:
”Debessvītoli”, c.Diervanīši, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads, LV-5726, saimniecības
īpašnieka Oskara Petinena (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.371, lieta Nr.1.8.6) iesniegums ar
lūgumu nodot nomā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 003
0243, Kārsavā, 0,757 ha platībā. Zemes izmantošanas mērķis nav norādīts.
2021.gada 26.jūnijā Kārsavas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>,
<deklarētā dzīvesvieta>, (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.388, lieta Nr.1.8.6) iesniegums ar
lūgumu nodot nomā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 003
0243, Malnavas ielā 51, Kārsavā, 1,00 ha platībā. Zemes izmantošanas mērķis – tiks veikta
malkas sagatavošana vietējam tirgum.
Saskaņā ar Kārsavas novada teritorijas plānojumu, kas 2012.gada 22.oktobrī
apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Kārsavas novada teritorijas
plānojuma 2012.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa" un Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024.gadam 2014. grozījumiem, kas
2015.gada 26.martā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4 "Kārsavas
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam, 2014.gada grozījumu Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" zemes gabala plānotās izmantošana
veids rūpniecības apbūves teritorija.
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir teritorija, kurā galvenā izmantošana ir ražošanas,
transporta un noliktavu uzņēmumu apbūve, bet papildus izmantošana- citas atļautās
izmantošanas.
Izvērtējot lietas apstākļus tika konstatēts, ka uz minētās zemes vienības atrodas
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pussabrukušas būves (bijusī degvielas uzpildes stacija), kuru piederība nav noskaidrota.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, lai varētu zemi iznomāt, jāveic
zemes vienības ar kadastra atzīmi 6809 003 0243 novērtēšana un jārīko zemes vienības
nomas tiesību izsole.
Administratīvā procesa likuma 64.panta otrā daļa nosaka, ja objektīvu iemeslu dēļ šā
panta pirmajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku,
ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot
iesniedzējam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu un Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atlikt iesnieguma izskatīšanas termiņu uz četriem mēnešiem no pirmā iesnieguma
saņemšanas dienas līdz 2021.gada 18.oktobrim.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

24.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabala) ”Lēdijas”, Malnavas
pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Kārsavas novada pašvaldība 2021.gada 27.maijā domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.31
(protokols Nr.8) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lēdijas”, kadastra numurs 6868 009
0098, izsoles sākumcenas (nosacītās) cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.”
Kārsavas novada pašvaldība 2021.gada 10.jūnijā domes ārkārtas sēdē pieņēma
lēmumu Nr.3 (protokols Nr.9) “Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes
2021.gada 27.maija lēmumā Nr.31 (sēdes protokols Nr.8) “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma ”Lēdijas”, kadastra numurs 6868 009 0098, izsoles sākumcenas (nosacītās cenas)
un izsoles noteikumu apstiprināšanu“.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta trešā daļa nosaka, ja
pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas tiek rīkota izsole starp šīm personām šajā
likumā noteiktajā kārtībā.
2021.gada 7.jūlijā tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības – starpgabala
“Lēdijas”, Malnavas pagasts, kadastra numurs 6868 009 0098 izsole, kurā piedalījās divi
pretendenti.
Augstāko cenu EUR 5400,00 (pieci tūkstoši četri simti euro, 00 centi) nosolīja
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> un ieguva tiesības iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu ”Lēdijas”, Malnavas pagasts, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
“Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka “Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Izmaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma maksā”
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> ir samaksājusi visu pirkuma maksu
EUR 5400,00 (pieci tūkstoši četri simti euro, 00 centi) apmērā.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta trešo daļu, 34.panta otro daļu,
36.panta pirmo daļu, Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2021.gada 7.jūlijā organizētās izsoles rezultātiem, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte
Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lēdijas”, Malnavas pagasts, Ludzas novads,
kadastra numurs 6868 009 0098, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabals) ar
kadastra apzīmējumu 6868 009 0098 un kopējo platību 0,8722 ha, 2021.gada 7.jūlija izsoles
rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 5400,00 (pieci tūkstoši četri simti
euro,00 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt pirkuma
līguma noslēgšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
25.§
Par zemesgabala Dzirnavu ielā 40, Kārsavā, Ludzas novadā nomas līgumu
termiņa pagarināšanu un izmaiņām nomas līgumā
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 14.07.2021 ar Nr.3.1.15/2021/2287-S
un <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, kas reģistrēts Ludzas
novada pašvaldībā 14.07.2021. ar Nr.3.1.1.15/2021/2309-S iesniegumi par 2011.gada
19.jūlija Zemesgabala nomas līguma Nr.2 pagarināšanu.
Izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts: saskaņā ar Kārsavas novada pašvaldības
2009.gada 10.decembra ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr.13 (protokols Nr.14) “Par zemes
piekritību Kārsavas novada pašvaldībai, zemes iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas
fondā un valstij piekrītošās zemes Kārsavas pilsētā”, 1.punkta 1.49.apakšpunktu, zemes
vienība Dzirnavu iela 40, Kārsava, Ludzas novads, kadastra apzīmējums 68090020322,
piekrīt pašvaldībai saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu.
2011.gada 19.jūlijā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68090020322,
noslēgts Zemesgabala nomas līgums Nr.2.
Līgums ir spēkā līdz 2021.gada 19.jūlijam.
Līguma 2.2. punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un
nomnieka rakstiskas vienošanās pamata.
Minētā zemes vienības tika iznomātas pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26. panta pirmo
un otro daļu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu “ normām.
Pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves noteikumi“ nosacījumiem izteikt līguma 3.daļas 3.1.punktu un tā
apakšpunktus atbilstoši likumdošanai.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām”
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21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves noteikumi“ 6.daļas 113.punktu, 114.punktu un tā
apakšpunktiem 114.1.,114.2.,114.3. nosacījumiem, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2011.gada 19.jūlija zemesgabala nomas līguma Nr.2 darbības laiku līdz
2031.gada 18.jūlijam, aprēķināt nomas maksu no 2021.gada 19.jūlija.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR
28,00 (divdesmit astoņi euro) gadā.
3. Nomas maksu palielināt, piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz tiks novērsti
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves noteikumi“ 6.daļas 114.punkta un tā apakšpunktos 114.1.,114.2.,114.3.
noteiktais.
4. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt vienošanās
par izmaiņām zemes nomas līgumā parakstīšanu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

26.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Mazlauki”,
Mērdzenes pagasts, Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ziņo: E.Mekšs
Kārsavas novada pašvaldība 2020.gada 27.augustā domes sēdē pieņēma lēmumu
Nr.37 (protokols Nr.12) “Par pašvaldībai piekrītošā zemes starpgabala, kadastra apzīmējums
6872 005 0437, atsavināšanu.”
Kārsavas novada pašvaldība 2021.gada 27.maijā domes sēdē pieņēma lēmumu
Nr.33 (protokols Nr.8) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazlauki”, kadastra numurs
6872 005 0149, izsoles sākumcenas (nosacītās cenas) un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
Kārsavas novada pašvaldība
2021.gada 10.jūnijā domes ārkārtas sēdē pieņēma
lēmumu Nr.4 (protokols Nr.9) “Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes
2021.gada 27.maija lēmumā Nr.33 (sēdes protokols Nr.8) “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma ”Mazlauki”, kadastra numurs 6872 005 0149, izsoles sākumcenas (nosacītās cenas)
un izsoles noteikumu apstiprināšanu “un izsoles noteikumos”.
2021.gada 7.jūlijā izsole netika rīkota jo saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka šā likuma 4.panta ceturtajā daļā
minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot
attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumus par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja
noteiktajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar
šo personu noslēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.
2021.gada 29.jūnijā Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijai <Vārds, Uzvārds>, kā starpgabala pierobežnieks, iesniedza
pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, uz nekustamo īpašumu – “Mazlauki”,
Mērdzenes pagasts, Ludzas novads, kadastra numurs 6872 005 0149, kas sastāv no vienas
zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0437 un kopējo platību
1,04 ha.
<Vārds, Uzvārds> ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs
simti euro un 00 centi) apmērā.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panto otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2021.gada
07.jūlija lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Mazlauki”,
Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads pirmpirkuma tiesību izmantošanu” un ņemot vērā
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt pirkuma līgumu ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, par nekustamā īpašuma “Mazlauki”, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads,
kadastra numurs 6872 005 0149, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar
kadastra apzīmējumu 6872 005 0437 un kopējo platību 1,04 ha iegūšanu īpašumā par
nosacīto sākumcenu EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs simt euro un 00 centi).
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt pirkuma
līguma parakstīšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
27.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68540030115, kas atrodas Goliševas pagastā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts Lauksaimniecības ražojumu kopīgās
pārstrādes un realizācijas kooperatīvās sabiedrības “STRAUJA”, reģistrācijas
Nr.46803002530, juridiskā adrese: Goliševa, Goliševas pagasts, Ludzas novads, LV-5704,
valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, <Vārds, Uzvārds>,
2021.gada 15.jūlija iesniegums, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 15.07.2021. ar
Nr.3.1.1.5/2021/2325-S, par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6854 003 0115-23,5 ha platībā par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums , nodošanu
atsavināšanai.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6854 003 0115 ir reģistrēta zemesgrāmatā un izveidots nekustamais īpašums
“Kopstrauja”, Goliševas pagasts, Ludzas novads, kas pieder Ludzas novada pašvaldībai
pamatojoties uz ierakstu Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Goliševas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000566388. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 6854
003 0115. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvētas zemes vienības (kadastra
apzīmējums 6854 00403 0115) ar mežaudzi, kopējā platība 23,25 ha no tiem mežaudze 0,6 ha.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8. punkts
nosaka, “ka personai, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas
tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu”, var nopirkt zemi, kas
bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts nomas līgums. Atsavināšanas ierosinātājam ir
tiesības ierosināt nekustamā īpašumu “Kopstrauja”, Goliševas pagasts, Ludzas novads
atsavināšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavināt publiskas personas nekustamo īpašumu dod attiecīgās atsavinātās publiskās
personas lēmējinstitūcija .
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Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtā
daļas 8.punktu un 5.panta pirmo daļu, 8.panta septīto daļu, ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Ludzas novada pašvaldības nekustamo īpašumu, neapbūvētu
zemes vienību ar mezžaudzi, “Kopstrauja”, Goliševas pagasts, kadastra numurs 6854 003
0115, kopējā platība 23,25 ha.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt nekustamā
īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma atsavināšanu LR likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”
noteiktajā kārtībā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
28.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Latgales ielā 30, 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.
2021.gada 6.jūlijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.5, Latgales
ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces <Vārds, Uzvārds> 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 2021.gada
13.jūlija lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komiteja un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.5, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Latgales ielā 30 – 5, Ludzā,
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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.

29.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 602 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010489, Piekalna iela 5, Ludza, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 28.jūnijā Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/2057-S) ar lūgumu pārdot apbūvētu
zemes vienību 602 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010489, Piekalna iela 5, Ludza,
Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas <Vārds, Uzvārds> piederošā būve ar kadastra apzīmējumu
68010010489001, pēc adreses Piekalna iela 5, Ludza, Ludzas novads.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunkts
nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves)
īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka
(būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai
zemei.
2021.gada 13.jūlijā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 602 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 6801 001 0489, Piekalna iela 5, Ludza, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta
pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, ņemot vērā ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komiteja un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes vienību 602 m2 platībā
ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0489, pēc adreses Piekalna iela 5, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68010010489 reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

30.§
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Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 500 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68500040447, Cirmas pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo
daļu, atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
29.06.2021. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds, Uzvārds> (reģistrēts ar
Nr.2.2.9.4/2021/2074-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību 500 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040447, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
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 2021.gada 13.jūlijā pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības 500 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040447, Cirmas
pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu un Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komiteja un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68500040447, 500 m2
platībā, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500040447
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
31.§
Par nekustamā īpašuma - “Kūdraine”, Briģu pagasts, Ludzas novads
ar kadastra numuru 6846 009 0082, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu,
sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 10.maijā Ludzas novada pašvaldībā tika saņemts iesniegums no SIA
”Kingfisher plus” reģ.Nr. 42403022874 par zemes vienībām (ar kadastra apzīmējumiem
68460090082; 68460050125; 6846780020136 un 6880003010) maiņu.
2021.gada 26.martā Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts SIA “Peat export LLC”
iesniegums Nr.IES-26-03/1-LNP ar lūgumu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Kūdraine”
Briģu pagasts, Ludzas novads.
Nekustamais īpašums – “Kūdraine”, Briģu pagasts, Ludzas novads ir reģistrēts Briģu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000437973 ar kadastra numuru 68460090082,
kas sastāv no zemes vienības 6,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460090082.
Ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
atzinumu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
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komitejas, un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.aprīļa
kopīgās sēdes atzinumu, kurā nolēma pasūtīt atkārtoti vērtējumu nekustamam īpašumam –
“Kūdraine”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija atkārtoti noteica
nekustamam īpašumam - “Kūdraine”, Briģu pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
68460090082, kas sastāv no zemes vienības 6,6 ha platībā (ar derīgo izrakteņu atradni un
t.sk. 4,17 ha mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68460090082, pārdošanas cenu –
EUR 26849,69 (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi euro 69 centu) apmērā.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta
pirmo daļu, atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai
2021.gada 21.jūlijā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma - “Kūdraine”, Briģu pagasts, Ludzas novads ar kadastra
numuru 6846 009 0082, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu, sākumcenas
apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta
pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas atzinumu un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Kūdraine”, Briģu pagasts, Ludzas novads
ar kadastra numuru 68460090082, kas sastāv no zemes vienības 6,6 ha platībā (ar derīgo
izrakteņu atradni un t.sk. 4,17 ha mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68460090082.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kūdraine”, Briģu pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68460090082, kas sastāv no zemes vienības 6,6 ha platībā (ar derīgo
izrakteņu atradni un t.sk. 4,17 ha mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68460090082 izsoles
sākumcenu - EUR 26849,69 (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi euro 69
centu) un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

32.§
Par amatu savienošanas atļauju
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>,
2021.gada 3.jūlija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts
06.07.2021. ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/473) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada
domes deputāta amatu ar Ludzas Mūzikas pamatskolas direktora amatu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
Amats likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 1.panta
1.punkta izpratnē ir darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros publiskas personas iestādē,
sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī komercsabiedrībā.
Saskaņā ar 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātiem Lolita Greitāne ir
ievēlēta par Ludzas novada domes deputāti.
Likuma „Par pašvaldībām” 38.panta pirmā un otrā daļa nosaka “Pašvaldības domes
priekšsēdētāja, viņa vietnieka, deputāta, izpilddirektora un viņa vietnieka, kā arī pagasta vai
pilsētas pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu
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savienošanas un to ierobežojumu izpildes kārtību, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos
citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā".
Papildus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem pašvaldības domes deputāts nedrīkst: [..]
4) ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē,
kas realizē šā likuma 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktā noteiktās pašvaldības
autonomās funkcijas;[..]”.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikts: “Pašvaldībām ir
šādas autonomās funkcijas: [..] gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto
tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas
un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs;
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un
izglītības atbalsta iestādēm u.c.);”.
Ludzas Mūzikas pamatskolas nolikuma (apstiprināts ar Ludzas novada domes
27.09.2012. sēdes lēmumu (protokols Nr.25, 23.§), ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas
novada domes 25.10.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 9.§) un 24.09.2020. sēdes
lēmumu (protokols Nr.14, 7.§)) 1.punkts nosaka, ka Ludzas Mūzikas pamatskola ir Ludzas
novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās
pamatizglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes mūzikas un dejas izglītības
programmas.
<Vārds, Uzvārds>, pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes 2007.gada 8.jūnija
lēmumu „Par Tatjanas Razguļajevas atbrīvošanu no Ludzas mūzikas pamatskolas direktores
amata un Lolitas Greitānes iecelšanu Ludzas mūzikas pamatskolas direktores amatā”
(protokols Nr.7, 13.punkts), ar 2007.gada 8.jūniju tika iecelta Ludzas mūzikas pamatskolas
direktora amatā.
<Vārds, Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 15. un 16.punkts nosaka “Valsts
amatpersonas ir: [..] 15) pašvaldības domes deputāts; 16) publiskas personas iestādes
vadītājs un viņa vietnieks;”.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmā
daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu
amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai saimniecisko darbību individuālā
komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šajā likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.”.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta trešā
daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ar citu
amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas amata
pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja šajā likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.”.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
ceturtā daļa nosaka: “Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos
aktos šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, veterinārārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī
veicot šo darbu kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros
tiek gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku
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tūrisma, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta profesionālās
darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā,
ja tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.”.
Pašvaldības domes deputātam likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.pantā nav noteikti speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas
ierobežojumi.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldības domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, kurš ieņem algotu
amatu pašvaldības domē, pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks, publiskas personas
iestādes vadītājs un viņa vietnieks, Valsts prezidenta kancelejas vadītājs un viņa vietnieks,
Saeimas Administrācijas ģenerālsekretārs, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs novada
pašvaldībā, publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kā arī šā likuma 1. panta
8. punkta "c" apakšpunktā minētās kapitālsabiedrības valdes loceklis papildus šā
likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas
vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā: a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas
personas kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu
pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā, b) citu amatu publiskas personas institūcijā, c)
eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā
organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).”.
Līdz ar to <Vārds, Uzvārds>, kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas Mūzikas pamatskolas direktora amatu ar citu amatu publiskas personas
institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā.
<Vārds, Uzvārds> Ludzas Mūzikas pamatskolas direktora amatā apstiprināja Ludzas
pilsētas dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju
savienot Ludzas Mūzikas pamatskolas direktora amatu ar Ludzas novada domes deputāta
amatu.
Izvērtējot Ludzas Mūzikas pamatskolas direktora amata pienākumus vienlaikus ar
Ludzas novada domes deputāta amata pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka
amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, L.Greitānei ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt
interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot
Ludzas Mūzikas pamatskolas direktora amatu un Ludzas novada domes deputāta amatu,
pastāv iespēja, ka L.Greitāne var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
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darbībā” 7.panta ceturto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte
Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Lolita Greitāne), Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas Mūzikas pamatskolas
direktora amatu ar Ludzas novada domes deputāta amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē,
LV-4601.

33.§
Par Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības
programmas 2021.-2027. gadam izstrādes vadības grupu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, sakarā ar
Ludzas novada domes vadības nomaiņu, Ludzas novada domes saistošiem noteikumiem
Nr.1/2021 “Ludzas novada pašvaldības nolikums”, kas apstiprināti ar Ludzas novada domes
02.07.2021. sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.§), ir nepieciešams apstiprināt grozījumus
Stratēģijas un Programmas izstrādes Vadības grupas sastāvā.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Stratēģijas un Programmas izstrādes Vadības grupu šādā sastāvā:
1.1.
Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
1.2.
Ināra Silicka, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks,
1.3.
Oļegs Agafonovs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
2.vietnieks,
1.4.
Valdis Maslovskis, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
3.vietnieks,
1.5.
Sergejs Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors.
2. Atcelt Ludzas novada domes 2020.gada 26.novembra sēdes lēmuma (protokols
Nr.19, 24.§) “Par jaunizveidojamā Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-
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2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu” 6.punktu.
3. Lēmumu publicēt TAPIS.
34.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2021.gada 16.jūlija sēdes lēmumā
“Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju” (protokols Nr.4, 9.§)
Ziņo: E.Mekšs
Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un optimizētu
pašvaldības administratīvo struktūru, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.,punktu, 69.¹pantu, Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumiem
Nr.537 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību
reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Ludzas novada domes 2021.gada 16.jūlija sēdes lēmumā “Par
pašvaldības iestāžu reorganizāciju” (protokols Nr.4 9.§) lemjošajā daļā:
1.1. Papildināt Lēmuma 1.punktu aiz vārdiem “Zilupes Tautas nams” ar vārdiem
“Zaļesjes pagasta bibliotēka”;
1.2. Papildināt Lēmuma 5.punktu aiz vārdiem “Zilupes Tautas nams” ar vārdiem
“Zaļesjes pagasta bibliotēka”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
35.§
Par grozījumiem Zilupes pilsētas pārvaldes nolikumā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.,punktu,
69.¹pantu, Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumiem Nr.537 „Noteikumi par
nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu
dienestā”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Zilupes pilsētas pārvaldes nolikumā (apstiprināts ar Ludzas
novada domes 2021.gada 16.jūlija sēdes lēmumu “Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju”
(protokols Nr.4, 9.§)) un papildināt Nolikumu ar 12.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“12.3. Zaļesjes pagasta bibliotēka”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

36.§
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Par Ludzas novada pašvaldības nolikuma
„Ludzas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) atlīdzības nolikums”
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs; A.Meikšāns, V.Maslovskis, K.Nikolajeva, A.Gendele, J.Kušča, L.Greitāne,
L.Mežule, J.Atstupens, T.Vorkalis, S.Jakovļevs
A.Meikšāns izsaka iebildumus par nolikuma 1.6.punktu. Ievērojot atklātības
principu, pašvaldības administrācijas amatu saraksti būtu jāapstiprina domes sēdē.
8.4. punktā minēti kritēriji (veicamā darba sarežģītība, darba darītāju atbildības
pakāpe, darba smagums), kas tiks ņemti vērā nosakot amatalgas likmi novada pašvaldības
centrālās administrācijas un iestāžu darbiniekiem. Aicina precizēt kritērijus.

E.Mekšs norāda, ka nolikuma 1.6.punkts nosaka ka novada pašvaldības centrālās
administrācijas darbinieku amatu sarakstus un amatalgas, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju,
apstiprina pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz iestādei „Ludzas novada pašvaldības
centrālā administrācija” piešķirto budžeta gada atlīdzības fondu, ko apstiprina ar Ludzas
novada domes lēmumu.
Pašvaldībā noteik intensīvs darbs, kadru mainība, process nav vienkāršs. Domes sēdes
notiek reizi mēnesī. Aicina negrozīt 1.6.punktu.
K.Nikolajeva atgādina, ka noteik pārejas posms, darbinieku vērtēšana pieļauj
minimālus kritērijus. Ir jāskatās darbinieku amatu apraksti.
A.Gendele norāda, ka 1.6.punktā izpilddirektoram dotas lielas pilnvaras. Domes
deputātiem jābūt informētiem. Piekrīt A.Meikšāna teiktajam par kritēriju noteikšanu. Aicina
deputātus būt korektiem, atklātiem un godīgiem.
E.Mekšs acina negrozīt nolikuma 1.6. un 8.4.punktus. Noteik darbs, deputātiem tiks
sniegta informācija par pašvaldības administrācijas amatu sarakstiem.
L.Greitāne vērš uzmanību, ka 1.10.punkts nosaka, ka Ludzas novada pašvaldībā un tās
iestādēs darba samaksas datums ir nākamā mēneša 10.datums. Avansa izmaksas datums ir
25.datums. Jautā, vai ir jābrīdina darbinieki.
Lūdz precizēt 7.nodaļas nosaukumu.
Ierosina izslēgt 8.11.punktu, kas nosaka, ka Izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku
atvaļinājuma pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar 05.07.2016. Latvijas Republikas Ministru
Kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
Uzdod jautājumus par nolikuma 8.13.punktu. No Ludzas novada pašvaldības budžeta
finansējamo amatiermākslas kolektīvu, kuri darbojas novada pašvaldības pilsētu kultūras
namos un Ludzas novada pagastu pārvalžu kultūras namos, vadītāju amatalgas un stundas
tarifa likmi nosaka novada dome.
Ir palikuši trīs kritēriji (dalībnieku skaits vai notikums; stundas tarifa likme;
maksimālais stundu skaits mēnesī). Atgādina, ka 2011.gadā tika izstrādāts labs nolikums.
Komiteju sēdē deputātiem netika sniegta informācija, nebija iespēja iepazīties ar materiāliem.
Izsaka bažas par turpmāko amatierkolektīvu darbību, dalībnieku aktivāti, kolektīvu
vadītājiem.
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J.Kušča piekrīt L.Greitānes teiktajam par atsevišķu nolikumu. Bija izstrādāts labs
nolikums. Ir jāizvērtē amatierkolektīvu vadītāju atalgojums.
E.Mekšs apzinās, ka notiek pārejas periods. Pateicas deputātiem par izteiktajiem
priekšlikumiem, aizrādījumiem.
E.Mekšs aicina balsot par A.Meikšāna priekšlikumu izteikt 1.6.punktu citā
redakcijā.
Atklāti balsojot: PAR – 4 (Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns,
Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – 9 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka).
Priekšlikums nav atbalstīts.
E.Mekšs aicina balsot par A.Meikšāna priekšlikumu izteikt 8.4.punktu citā
redakcijā.
Atklāti balsojot: PAR – 4 (Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns,
Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – 9 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka).
Priekšlikums nav atbalstīts.
E.Mekšs aicina balsot par L.Greitānes priekšlikumu izteikt 8.13.punktu citā
redakcijā.
Atklāti balsojot: PAR – 4 (Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns,
Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – 9 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka).
Priekšlikums nav atbalstīts.
E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu,
Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 12.panta otro daļu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes Teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada
14.jūlija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka); PRET – 4 (Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Toms Vorkalis); ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības nolikumu “Ludzas novada pašvaldības
amatpersonu (darbinieku) atlīdzības nolikums” saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Ar šī lēmuma pieņemšanas dienu atzīt par spēkā neesošiem:
2.1. 15.11.2018. Kārsavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku
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atlīdzības nolikumu;
2.2. 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumu;
2.3. 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas un
sociālo garantiju nolikumu;
2.4. 27.11.2019. Nolikumu par atlīdzību un sociālajām garantijām Ciblas novada
pašvaldībā;
2.5. 25.11.2011. Zilupes novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumu.
37.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas,
korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2021.gada 19.jūlija sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/144 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas, korekcijas un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts 20.07.2021. ar Nr.3.1.1.6/2021/2368-S)
ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2021.gada jūnija mēnesī
aprēķināto summu EUR 512,70 apmērā t.sk. EUR 4,73 par apgaismošanu, EUR 462,89 par
neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanu, EUR 41,19 par karstā ūdens cirkulāciju, korekciju un
EUR 3,89 ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, kas
nosaka segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus šā likuma 13.pantā noteiktajā
kārtībā, kā arī un norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa
īpašuma lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu
izvešana) un izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā dokumentus, kā arī ar lietu saistītos
apstākļus, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūlija kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis);
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, apsaimniekošanas,
karstā ūdens cirkulācijas, korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par
2021.gada jūnija mēnesi EUR 512,70 (pieci simti divpadsmit euro 70 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu
apgaismošanas un apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas, korekcijas un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu par 2021.gada jūnija mēnesi EUR 512,70 (pieci simti
divpadsmit euro 70 centu) 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.
38.§
Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturējumu no pašvaldības pabalsta
Ziņo: E.Mekšs
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Ar Blontu pagasta padomes 2009.gada 30.aprīļa lēmumu “Par ikmēneša pabalsta
piešķiršanu” (protokols Nr.5, 6.§) Olgai Pavlovskai, personas kods 141051-12808, kā
bijušajai Blontu pagasta padomes priekšsēdētājai tika piešķirts pabalsts saskaņā ar
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15¹.panta pirmās daļas
noteikumiem.
Izmaksājot <Vārds, Uzvārds> ikmēneša pabalstu, netika ieturēts iedzīvotāju ienākuma
nodoklis.
Ar LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2013.gada
14.oktobra spriedumu lietā Nr.SKA-0600-13 tika nolemts, ka ikmēneša pabalsts, kas tiek
izmaksāts bijušajiem pašvaldību vadītājiem ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un
uz pabalstu neattiecas likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas
7.punkts par neaplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 15¹. pantu, Ar LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta
2013.gada 14.oktobra spriedumu lietā Nr.SKA-0600-13, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanu no <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods>, izmaksājamā pašvaldības pabalsta saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada
domes deputāta statusa likuma 15¹.panta noteikumiem.
2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanu uzsākt ar 2021.gada 1.jūliju.
3. Ludzas novada pašvaldības sekretārei I.Vondai nosūtīt lēmumu O.Pavlovskai.

39.§
Par V.Ruciņas atbrīvošanu no Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītājas amata
Ziņo: S.Jakovļevs
2021.gada 28.jūlijā Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja <Vārds, Uzvārds>,
iesniedza Ludzas novada pašvaldībā iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts
28.07.2021. ar reģistrācijas numuru 3.1.2.8/2021/592), kurā <Vārds, Uzvārds> lūdz izbeigt
darba tiesiskās attiecības no 2021.gada 2.augusta.
Ludzas novada dome izskatot jautājumu par <Vārds, Uzvārds> atbrīvošanu no
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja amata, konstatēja, ka:
1) Valentīna Ruciņa ar 2009.gada 1.septembri tika pieņemta darbā Zvirgzdenes
pagasta pārvaldes vadītājas amatā;
2) saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, pašvaldības
iestāžu vadītāju iecelšana amatā un atbrīvošana no amata ir domes kompetencē.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, no Zvirgzdenes pagasta pārvaldes
vadītāja amata un izbeigt darba tiesiskās attiecības 2021.gada 2.augustā pēc darbinieka
uzteikuma saskaņā ar Darba likuma 100.pantu.
2. Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītājai <Vārds, Uzvārds> nodot un Ciblas
novada pašvaldības izpilddirektorei Inārai Sprudzānei pieņemt lietas un līdz 2021.gada
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2.augustam sastādīt lietu un iestādes vadītāja pārziņā esošo materiālo vērtību nodošanaspieņemšanas aktu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam Jakovļevam noslēgt ar
Valentīnu Ruciņu vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

40.§
Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju
Ziņo: S.Jakovļevs
Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un optimizētu
pašvaldības administratīvo struktūru, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.,punktu, 69.¹pantu, Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumiem
Nr.537 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību
reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra
Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Reorganizēt pašvaldības iestādes “Ciblas novada administrācija”, “Ciblas novada
administrācija-Blontu pārvalde”, “Blontu bibliotēka”, “Blontu Tautas nams”, “Blontu
feldšeru-vecmāšu punkts”, izveidojot Ludzas novada pašvaldības iestādi “Blontu pagasta
pārvalde” un apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Blontu pagasta pārvalde”
nolikumu saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Reorganizēt pašvaldības iestādes “Ciblas bibliotēka”, “Felicianovas bibliotēka”,
“Ciblas feldšeru-vecmāšu punkts”, “Ciblas Tautas nams”, “Ciblas novada sporta komplekss”
pievienojot tās Ludzas novada pašvaldības iestādei “Ciblas pagasta pārvalde” un apstiprināt
Ludzas novada pašvaldības iestādes “Ciblas pagasta pārvalde” nolikumu saskaņā ar
2.pielikumu.
3. Reorganizēt pašvaldības iestādes “Līdumnieku bibliotēka”, “Līdumnieku feldšeruvecmāšu punkts”, pievienojot tās Ludzas novada pašvaldības iestādei “Līdumnieku pagasta
pārvalde” un apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Līdumnieku pagasta pārvalde”
nolikumu saskaņā ar 3.pielikumu.
4. Reorganizēt pašvaldības iestādes “Pušmucovas bibliotēka”, “Pušmucovas
feldšeru-vecmāšu punkts”, “Pušmucovas Tautas nams”, pievienojot tās Ludzas novada
pašvaldības iestādei “Pušmucovas pagasta pārvalde” un apstiprināt Ludzas novada
pašvaldības iestādes “Pušmucovas pagasta pārvalde” nolikumu saskaņā ar 4.pielikumu.
5. Reorganizēt pašvaldības iestādes “Zvirgzdenes bibliotēka”, “Lucmuižas feldšeruvecmāšu punkts”, “Zvirgzdenes Tautas nams”, pievienojot tās Ludzas novada pašvaldības
iestādei “Zvirgzdenes pagasta pārvalde” un apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes
“Zvirgzdenes pagasta pārvalde” nolikumu saskaņā ar 5.pielikumu.
6. Reorganizēt pašvaldības iestādi “Blontu klientu apkalpošanas centrs”, pievienojot
to Ludzas novada pašvaldības iestādes “Ludzas novada pašvaldības centrālā administrācija”
administratīvai nodaļai.
7. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 10 (desmit) dienu laikā no šī
lēmuma pieņemšanas reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā Ludzas novada pašvaldības iestādi
“Blontu pagasta pārvalde”.
8. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt novada pašvaldības
iestāžu “Ciblas novada administrācija”, “Ciblas novada administrācija-Blontu pārvalde”,
“Blontu bibliotēka”, “Blontu Tautas nams”, “Blontu feldšeru-vecmāšu punkts”, “Blontu
klientu apkalpošanas centrs”, “Ciblas bibliotēka”, “Felicianovas bibliotēka”, “Ciblas
feldšeru-vecmāšu punkts”, “Ciblas Tautas nams”, “Ciblas novada sporta komplekss”,
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“Līdumnieku bibliotēka”, “Līdumnieku feldšeru-vecmāšu punkts”, “Pušmucovas
bibliotēka’’, “Pušmucovas feldšeru-vecmāšu punkts”, “Pušmucovas Tautas nams”,
“Zvirgzdenes bibliotēka”, “Lucmuižas feldšeru-vecmāšu punkts”, “Zvirgzdenes Tautas
nams” izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta reģistra.
9. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām organizēt lēmuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā norādīto reorganizējamo iestāžu
darbinieku brīdināšanu par izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās.

41.§
Par Ludzas novada pagasta pārvalžu vadītāju amatalgu noteikšanu
Ziņo: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta pirmās daļas
1.punktu, 11.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada Blontu pagasta pārvaldes vadītāja
mēnešalgu
EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,5 – EUR 550,00.
2. Noteikt Ludzas novada Ciblas pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algu
EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,5 – EUR 550,00.
3. Noteikt Ludzas novada Līdumnieku pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algu
EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,5 – EUR 550,00.
4. Noteikt Ludzas novada Pušmucovas pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algu
EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,5 – EUR 550,00.
5. Noteikt Ludzas novada Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algu
EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,5 – EUR 550,00.

42.§
Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
E.Mekšs izvirza kandidātus balsu skaitīšanas komisijas sastāvam: Ivetu Gajevsku,
Ainu Poikāni, Agri Pentjušu.
Citi kandidāti netiek izvirzīti.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija noteikumu
Nr.1/2021 “Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm” 4.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte
Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:
Iveta Gajevska
Aina Poikāne
Agris Pentjušs
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43.§
Par Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā
Ziņo: S.Jakovļevs; I.Gajevska, E.Mekšs
Piedāvā iecelt Ludzas novada Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja amatā Ināru
Sprudzāni.
Citas kandidatūras netiek izvirzītas.
Sēdes vadītājs E.Mekšs izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu
sagatavot vēlēšanu zīmes.
Balsu skaitīšanas komisija katram domes deputātam izsniedz 1 (vienu) sagatavotu
vēlēšanu zīmi.
Deputāti izdara savu izvēli.
Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā,
balsu skaitīšanas komisijas locekle I.Gajevska paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra
deputāta balsojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 69.²
pantu, Ludzas novada pašvaldības nolikuma 14.punktu, Balsu skaitīšanas komisijas
2021.gada 29.jūlija protokolu Nr.1, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Ar 2021.gada 3.augustu iecelt Ināru Sprudzāni <personas kods> Ludzas novada
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja amatā

44.§
Par Blontu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā
Ziņo: S.Jakovļevs; I.Gajevska, E.Mekšs
Piedāvā iecelt Ludzas novada Blontu pagasta pārvaldes vadītāja amatā Ināru
Sprudzāni.
Citas kandidatūras netiek izvirzītas.
Sēdes vadītājs E.Mekšs izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu
sagatavot vēlēšanu zīmes.
Balsu skaitīšanas komisija katram domes deputātam izsniedz 1 (vienu) sagatavotu
vēlēšanu zīmi.
Deputāti izdara savu izvēli.
Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā,
balsu skaitīšanas komisijas locekle I.Gajevska paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra
deputāta balsojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 69.²
pantu, Ludzas novada pašvaldības nolikuma 14.punktu, Balsu skaitīšanas komisijas
2021.gada 29.jūlija protokolu Nr.2, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: PAR – 13 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
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dome NOLEMJ:
Ar 2021.gada 29.jūliju iecelt Ināru Sprudzāni, <personas kods>, Ludzas novada
Blontu pagasta pārvaldes vadītāja amatā.

Sēdi slēdz plkst. 15.45.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vadīja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 30.jūlijā.

E.Mekšs

Sēdi protokolēja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 30.jūlijā.

I.Vonda

