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 PAŠVALDĪBAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2021.gada 28.oktobrī

Protokols Nr. 10

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēde notiek attālināti, videokonferences veidā.
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Sēdi vada – novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns (sēdē piedalās no plkst. 14.06), Dace Tihovska
Sēdē nepiedalās:
Renāte Mikaskina – darbnespēja; Juris Atstupens - neierašanās iemesls paziņots; Modris
Karpovs – neierašanās iemesls paziņots; Ināra Silicka - komandējumā
Sēdē piedalās:
- domes administrācijas darbinieki: Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors;
Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Agris Pentjušs, informācijas tehnoloģiju
administrators
Sēdes vadītājs E.Mekšs iepazīstina ar sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 72 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 7 jautājumiem:
1. Par vecāku līdzfinansējuma atcelšanu sakarā ar Covid-19 izplatību.
2. Par ēdināšanas pakalpojumu izmaksām Zilupes vidusskolā.
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3. Par nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 45, Ludzā nomas maksas atlaidi
SIA „NIKAL”.
4. Par nedzīvojamo telpu Skolas ielā 26, Ludzā nomas maksas atlaidi.
5. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Skolas iela 15, Ludza,
Ludzas novads.
6. Par adrešu piešķiršanu dzīvokļu telpu grupām.
7. Par pašvaldības iestāžu vadītāju atbrīvošanu no ieņemtajiem amatiem.
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība papildināta ar
73.- 79.punktu.
Darba kārtība:
1. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
2. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un būvei.
3. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
4. Par grozījumiem Ludzas novada domes 23.09.2021. sēdes lēmuma (protokols Nr.8,
4.§) “Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes
platības noteikšanu” lemjošās daļas pirmā punktā un otrā punktā.
5. Par Zilupes novada domes 2012.gada 28.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.7, 18.§)
“Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 7.punkta atcelšanu,
zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā un zemes vienības atzīšanu par piekritīgu
Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāmu zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
6. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
7. Par zemes ierīcības projekta “Oši”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads apstiprināšanu.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem “Jaunsvili’’,
”Ģērmāņi”, ”Daudersalas” un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu.
10. Par adreses piešķiršanu ēkām un būvēm.
11. Par pašvaldībai piekrītoša dzīvokļa iereģistrēšanu uz pašvaldības vārda.
12. Par zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu.
13. Par 2016.gada 12.decembra zemes nomas līguma Nr.3.5.1/45 darbības termiņa
pagarināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma „Osipāni”, kadastra numurs 6872 002 0121, sadalīšanu un
jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
15. Par nekustamā īpašuma „Pumpuri”, kadastra numurs 6854 002 0038, sadalīšanu.
16. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.12/2021 “Par likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā”
apstiprināšanu.
17. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 13/2021 “Grozījumi Ludzas
novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5/2021 “Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu.
18. Par atbalsta piešķiršanu.
19. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
20. Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā.
21. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens
cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
22. Par Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2037.gadam un attīstības
programmas 2021. - 2027.gadam projektu nodošanu publiskajai apspriešanai.
23. Par konkursa „Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2021” nolikuma apstiprināšanu.
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24. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
25. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
26. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68090010141, Miera iela 8, Kārsava, Ludzas novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un
nekustamā īpašuma atsavināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma “Kopstrauja”, Goliševas pagasts, Ludzas novads neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68540030115, nosacītās cenas apstiprināšanu un
nekustamā īpašuma atsavināšanu.
28. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – lietota traktora T150K, valsts
reģistrācijas numurs T8487LC otrās izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
29. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – lietotas traktora piekabes
MMZ-771B, valsts reģistrācijas numurs P7406LT otrās izsoles protokola un izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.53, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu.
31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.25, 18.novembra ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu.
32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Liepājas ielā 12A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
34. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Blaumaņa ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
35. Par dzīvokļa īpašuma Nr.27, Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
36. Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
37. Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
38. Par dzīvokļa īpašuma Nr.16, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
39. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības Gaismas iela 29, Ludza, Ludzas
novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
40. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības Piekalna iela 5, Ludza, Ludzas
novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
41. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības Jelgavas iela 13, Ludza, Ludzas
novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
42. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Druvas”, Briģu pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
43. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.17, Pauguru iela 1, Kivdolova, Pureņu
pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
44. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
45. Par nekustamā īpašuma - “Daļina”, Stankeviči, Rundēnu pagasts, Ludzas novads,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
46. Par nekustamā īpašuma - “Ežmaļi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, izsoles
protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
47. Par nekustamā īpašuma - “Auziņi”, Istras pagasts, Ludzas novads, izsoles protokola
un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
48. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
49. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68600010099, “Juzefas”, Meļņiki, Istras pagastā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.

4
50. Par dzīvokļa īpašuma Nr.13, Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas
procedūras izbeigšanu.
51. Par pašvaldības iestādes “Ludzas novada tūrisma informācijas centrs” nosaukuma
maiņu.
52. Par Ludzas novada tūrisma centra nolikuma apstiprināšanu.
53. Par Ludzas novada tūrisma centra vadītāja amatalgas noteikšanu.
54. Par Ludzas Kultūras nama direktora amatalgas noteikšanu.
55. Par pašvaldības iestādes “Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka” nosaukuma maiņu.
56. Par Ludzas novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
57. Par Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu.
58. Par Kārsavas novada bāriņtiesas locekles Larisas Žukovas atbrīvošanu no amata.
59. Par Ludzas novada bāriņtiesas izveidošanu.
60. Par Ludzas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu.
61. Par Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva
apstiprināšanu.
62. Par Ludzas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemēm tiesiskuma
izvērtēšanas komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu.
63. Par Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību
izsoles komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu.
64. Par Ludzas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāva un
nolikuma apstiprināšanu.
65. Par Ludzas novada Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas sastāva un
nolikuma apstiprināšanu.
66. Par Ludzas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva un nolikuma
apstiprināšanu.
67. Par Ludzas novada pašvaldības ētikas komisijas sastāva un nolikuma
apstiprināšanu.
68. Par komisiju pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās lietošanas laika
noteikšanai darbības izbeigšanu.
69. Par Ludzas novada pašvaldības nolikuma „Par Ludzas novada pašvaldības
apbalvojumiem” apstiprināšanu.
70. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.14/2021 „Par socilās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā” apstiprināšanu.
71. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.15/2021 „Par brīvprātīgās iniciatīvas
pabalstiem Ludzas novadā” apstiprināšanu.
72. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.16/2021 „Par materiālo atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un
aizgādņiem Ludzas novadā” apstiprināšanu.
73. Par vecāku līdzfinansējuma atcelšanu sakarā ar Covid-19 izplatību.
74. Par ēdināšanas pakalpojumu izmaksām Zilupes vidusskolā.
75. Par nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 45, Ludzā nomas maksas atlaidi
SIA „NIKAL”.
76. Par nedzīvojamo telpu Skolas ielā 26, Ludzā nomas maksas atlaidi.
77. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Skolas iela 15, Ludza,
Ludzas novads.
78. Par adrešu piešķiršanu dzīvokļu telpu grupām.
79. Par pašvaldības iestāžu vadītāju atbrīvošanu no ieņemtajiem amatiem.
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1.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 18.10.2021.
iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģ. 19.10.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/3845-S, par
īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68960080262, kurā
ietilpst zemes vienība 7,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960080262 un pamatojoties uz
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 pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> , tiesiskā valdījumā piederošam nekustamam
īpašumam ar kadastra numuru 68960080262, kurā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
68960080262, īpašuma nosaukumu „Meža priedes”, Zaļesjes pag., Ludzas nov..
2.
Sakarā ar to, ka Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par atsavināšanu
Ludzas novada pašvaldībai tiesiskā valdījumā piederošu zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68960080213, ir nepieciešams piešķirt nekustamam īpašumam, kurā ietilpst zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 68960080213, īpašuma nosaukuma „Stariņš”, Zaļesjes 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, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Oļegs Agafonovs, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskā
valdījumā piederošam nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68960080213, kurā ietilpst
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68960080213, īpašuma nosaukumu „Stariņš”, Zaļesjes
pag., Ludzas nov..
3.
Izskatot AS “Ludzas mežrūpniecības saimniecības”, Reģ Nr.40003008025, juridiskā
adrese, “Lejas Ančupāni”, Verēmu pagasts, Rēzeknes novads, 2021.gada 8.oktobra iesniegumu,
kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 8.oktobrī ar Nr. 3.1.1.8/2021/3679-S, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6898 009 0003 atdalīšanu no AS "Ludzas
mežrūpniecības saimniecība" īpašumā esoša nekustama īpašuma ar kadastra numuru 6898 009
0001 un jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju, jaunam īpašumam piešķirot nosaukumu
„Gaismiņa”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
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likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ludzas
novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6898 009 0001, “Ezerkrasts”,
Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898
009 0003.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6898 009 0003 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Gaismiņa”, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads.
4.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>2021.gada
13.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 13.oktobrī ar Nr.
3.1.1.5/2021/3753-S, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6848 005 0266 atdalīšanu
no <Vārds, Uzvārds> īpašumā esoša nekustama īpašuma ar kadastra numuru 6848 005 0266 un
jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju, jaunam īpašumam piešķirot nosaukumu „Jaunaudzītes”.
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 Ludzas
novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6848 005 0266, “Zeltpriedes”, Ciblas
pagasts, Ludzas novads zemes vienību 11,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848 005 0266.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6848 005 0266 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Jaunaudzītes”, Ciblas pagasts, Ludzas novads.

2.§
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un būvei
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>., 08.10.2021.
iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģ. 08.10.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/3678-S, par
adreses piešķiršanu īpašumā piederošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580020529 un
tiesiskā valdījumā piederošai būvei (dzīvojamā māja) ar kadastra apzīmējumu 68580020529001
“Jauneglaine”, Jurizdika, Isnaudas pag., Ludzas nov., pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes
2019.gada 22.maija būvatļauju ar Nr. BIS-BV-4.1-2019-2429, un pamatojoties uz Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi”
13.punktu un Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
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Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> īpašumā piederošai zemes vienībai kadastra
apzīmējumu 68580020529 un tiesiskā valdījumā piederošai būvei (dzīvojamā māja) ar kadastra
apzīmējumu 68580020529001 adresi: “Jauneglaine”, Jurizdika, Isnaudas pag., Ludzas nov..
3.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “STORK”, reģistrācijas numurs
42403038023, juridiskā adrese “Kristinki”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov. pilnvarotās
personas <Vārds, Uzvārds> (pamats Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 07.03.2016. pilnvara
Nr.715) un <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>., 15.09.2021.
elektronisku iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 21.09.2021. ar
Nr.3.1.1.5/2021/3380-S, par zemes vienības 9,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960080021
atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68960080020 „Pēterlauki”, Zaļesjes pag.,
Ludzas nov. un pievienošanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68960080222
„Smilškalni”, Zaļesjes 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 Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piekrist, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “STORK”, reģistrācijas numurs
42403038023 un <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> atdala zemes vienību 9,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68960080021 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68960080020
„Pēterlauki”, Zaļesjes pag., Ludzas nov. un pievieno nekustamam īpašumam ar kadastra numuru
68960080222 „Smilškalni”, Zaļesjes pag., Ludzas nov..
2.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>. pilnvarotās
personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dizozols”, reģistrācijas numurs 44103079618,
(pamats Rīgas apgabaltiesas Zvērinātā notāra 06.10.2021. pilnvara Nr.4913), 06.10.2021.
elektronisku iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 06.10.2021. ar
Nr.3.1.1.5/2021/3639-S, par zemes vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060095
atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68580060096 “Lazdrūči”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam īpašumam,
kura sastāvā ietilpst atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580060095, „Meža Rūči”,
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 un Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
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Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību 1,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68580060095 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580060096
“Lazdrūči”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580060095 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Meža Rūči”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
3.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>. pilnvarotās
personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZZ Mežs”, reģistrācijas numurs 42103108410,
(pamats Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 14.10.2021. pilnvara Nr.4098), 20.10.2021.
elektronisku iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 20.10.2021. ar
Nr.3.1.1.5/2021/3873-S, par zemes vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580030104
atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68580030079 “Vilklauži”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam īpašumam,
kura sastāvā ietilpst atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580030104, „Meža
Vilklauži”, 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 un Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> atdala zemes vienību 1,9 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68580030104 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68580030079
“Vilklauži”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580030104 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Meža Vilklauži”, 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 14.10.2021. pilnvara Nr.4103), 20.10.2021.
elektronisku iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 20.10.2021. ar
Nr.3.1.1.5/2021/3875-S, par zemes vienības 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580030103
atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68580030029 “Birstalas”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam īpašumam,
kura sastāvā ietilpst atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580030103, „Meža
Birstalas”, 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 un Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību 2,2 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68580030103 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68580030029
“Birstalas”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
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2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580030103 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Meža Birstalas”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
4.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 23.09.2021. sēdes lēmuma (protokols Nr.8, 4.§)
“Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes
platības noteikšanu” lemjošās daļas pirmā punktā un otrā punktā
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.8, 4.§) “Par
zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības
noteikšanu” lemjošās daļas pirmā punktā un otrā punktā tika nolemts:
1. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040412 Peldu ielā 21, Ludza,
Ludzas nov. izveidojamai zemes vienības daļai 1440 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
680100404128001 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: komercdarbības objektu apbūve
(klasifikatora kods 0801), saskaņā ar izgatavoto zemes vienības daļas robežu plānu.
2. Noteikt paliekošajai zemes vienības daļai 19164 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
68010040412 Peldu ielā 21, Ludza, Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa
(klasifikatora kods 0501).
Sakarā ar to, lēmuma lemjošās daļas pirmajā punktā un otrajā punktā bija norādītas
kļūdaini noteiktās platības: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040412 Peldu ielā 21,
Ludza, Ludzas nov. izveidojamai zemes vienības daļas platība un paliekošās zemes vienības
daļas platība, ir nepieciešams grozīt Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra sēdes
lēmuma (protokols Nr.8, 4.§) “Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un
tam piekrītošās zemes platības noteikšanu” lemjošās daļas pirmo punktu un otro punktu.
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” sestās nodaļas 72.pants
pirmā daļa „Kļūdu labošana” nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var
izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un
trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” sestās
nodaļas 72.pants pirmā daļu un Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas
novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Grozīt Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.8, 4.§)
“Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības
noteikšanu” lemjošās daļas pirmo punktu un otro punktu, izsakot to jaunā redakcijā:
„1. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040412 Peldu ielā 21, Ludza,
Ludzas nov. izveidojamai zemes vienības daļai 144 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
680100404128001 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: komercdarbības objektu apbūve
(klasifikatora kods 0801), saskaņā ar izgatavoto zemes vienības daļas robežu plānu.
2. Noteikt paliekošajai zemes vienības daļai 20 460 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
68010040412 Peldu ielā 21, Ludza, Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa
(klasifikatora kods 0501).”
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5.§
Par Zilupes novada domes 2012.gada 28.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.7, 18.§)
“Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 7.punkta
atcelšanu, zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā un zemes vienības atzīšanu par
piekritīgu Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāmu zemesgrāmatā uz Ludzas novada
pašvaldības vārda
Ziņo: E.Mekšs
[1.] Izvērtējot Zilupes novada domei zemes reformas laikā pieņemto lēmumu par zemes
piekritību pašvaldībai atbilstību likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem kritērijiem, Zilupes novada dome
konstatē un secina:
[1.1.] Ar Zilupes novada domes 2012.gada 28.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 18.§)
“Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 7.punktu nolemts, ka
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68960050193, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, sastāvā
ietilpstošā zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960050053 ir starpgabals
(turpmāk – nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68960030074 zeme), jo tam nav nodrošināta
piekļuves iespēja kā to nosaka Publiskas personas manas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta
b.apakšpunkts un piekrīt Zilupes novada pašvaldībai saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprinšanau zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu.
[1.2.] Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskajos
datos (Kadastra karte) reģistrētos datus par zemes vienībām, kas robežojas ar nekustamā īpašuma
ar kadastra numuru 68960050053 zemi, konstatēts, ka ar to robežojas trīs zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem: 68960050129, 68960050063 un 68960050055.
Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas reģistrētos grafiskos
datus (Kadastra karte) tika secināts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68960050053
robežojas ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68960050129 - valsts autoceļš V538.
Ievērojot to, ka nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68960050053 zemei ir
nodrošināta piekļuve no Zilupes novada pašvaldības ceļa pa ceļa servitūtu, tā neatbilst Publiskas
personas manas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b.apakšpunktā noteiktajam starpgabala
kritērijam un nepiekrīt pašvaldībai saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprinšanau zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu.
Ņemot vērā minēto, būtu atceļams Zilupes novada domes 2012.gada 28.maija sēdes
lēmuma (protokols Nr.7, 18.§) “Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada
pašvaldībai” 7.punkts. Atceļot minēto Zilupes novada domes lēmuma 7.punktu, nekustamā
īpašuma ar kadastra numuru 68960050053 zeme būtu uzskatāma par likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astotajā daļā
noteikto rezerves zemes fondā ieskaitāmo zemi.
[1.3.]Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes
fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie 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. Lēmumu par šo
zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
No minētās Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par
rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
(turpmāk – rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu
nosacījumu iestāšanās:
1) pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes
izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk – zemes izvērtēšanas termiņš);
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2) Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais
rezerves zemes saraksts (turpmāk – izvērtētais zemes saraksts);
3) publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās
piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.
No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves
zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes
konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.
[1.4.] Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta piektajā daļā noteikto, valstij un
vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis
rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā
vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.
Zemes reforma Zilupes pilsētā pabeigta 2015.gada 28.janvārī, Ministru kabinetam izdodot
rīkojumu Nr.40 “Par zemes reformas pabeigšanu Zilupes novada Zilupes pilsētā”, Zilupes novada
lauku apvidū - 2016.gada 28.janvārī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.107 “Par zemes
reformas pabeigšanu Zilupes novada lauku apvidū”.
No minētā secināms, ka zemes reforma Zilupes novadā pabeigusies 2016.gada 28.janvārī.
[1.5] Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu
piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem
lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 2016.gada 29.marta
noteikumu Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes
gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”
(turpmāk – Noteikumi Nr.190).
Atbilstoši Noteikumu Nr.190 7.2. apakšpunktā noteiktajam pēc tam, kad no visām
ministrijām saņemts šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta informācija, ka
sarakstā nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu 5. punktā norādītais
termiņš, pašvaldība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus
pirms šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā
minētajā gadījumā piecu mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas
kā valstij piekritīga zeme, ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību
piekritību pašvaldībai.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.190 3.1. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma)
reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un
zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā
esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes
vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē
(lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās – par visu to vietējo
pašvaldību administratīvajām teritorijām vai novada pašvaldības teritoriālajām vienībām, par
kurām Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu izdots līdz šo noteikumu spēkā
stāšanās dienai.
Ievērojot to, ka zemes reforma Zilupes novada administratīvajā teritorijā pabeidzās
2016.gada 28.janvārī, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms,
ka Zilupes novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā
sarakstā, beidzies 2017.gada 9.aprīlī.
[1.6] Noteikumu Nr.190 7.1. apakšpunkts nosaka, ka pēc tam, kad no visām ministrijām
saņemts šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta informācija, ka sarakstā
nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu 5. punktā norādītais termiņš,
pašvaldība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā piecus mēnešus pirms
šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā
gadījumā divu mēnešu laikā apkopo informāciju par sarakstā izdarītajām ministriju atzīmēm,
izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā norādītas kā valstij piekritīga zeme, būtu piekritīgas
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pašvaldībai saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” un elektroniski nosūta ministrijām un Valsts zemes dienestam
pašvaldību apkopoto sarakstu ar ministriju un pašvaldību izdarītajām atzīmēm.
Noteikumu Nr.190 8.1. apakšpunktā noteikts, ka pēc šo noteikumu 7.1.3. apakšpunktā
minētā saraksta saņemšanas Valsts zemes dienests to publicē savā tīmekļvietnē piecu darbdienu
laikā.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta mājas lapā publicēto informāciju, secināms, ka izvērtētais
zemes saraksts par Ludzas novada administratīvo teritoriju publicēts Valsts zemes dienesta
tīmekļa
vietnē
https://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/zemesreforma/izvertesana/saraksti/R-09092015/.
[1.7.] Zilupes novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes
izvērtētajā sarakstā, beidzās 2017.gada 9.aprīlī, savukārt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68960050053 zeme kā piekritīga Zilupes novada pašvaldībai noteikta 2012.gada 28.maijā,
Zilupes novada domei pieņemot lēmumu (protokols Nr.7, 18.§) “Par zemes gabalu atzīšanu par
piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai”, tas ir, pirms 2016.gada 28.janvāra, kad tika pabeigta
zemes reforma Zilupes novadā.
No minētā secināms, ka nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68960050053 zeme Valsts
zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā par Zilupes novada
administratīvo teritoriju nav un nevarēja būt iekļauta. Tā kā nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 68960050053 zeme nav iekļauta izvērtētajā zemes sarakstā par Zilupes novada
administratīvo teritoriju, pie tās nav izdarītas atzīmes ne par piekritību vai piederību valstij ne
pašvaldībai.
[1.8.] Ievērojot to, ka Zilupes novada administratīvajā teritorijā zemes izvērtēšanas termiņš
beidzies 2017.gada 9.aprīlī, izvērtētais saraksts publicēts Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē un
pie īpašuma nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68960050053 zemes nav izdarītas atzīmes
par piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai, secināms, ka nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 68960050053 zeme piekrīt Zilupes novada pašvaldībai saskaņā ar Zemes pārvaldības
likuma 17.panta sesto daļu un par to pieņemams lēmums ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Zilupes
novada pašvaldības vārda.
[2.] 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 un Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Zilupes novada domes 2012.gada 28.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 18.§)
“Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 7.punktu.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960050053 ir
ieskaitāma rezerves zemes fondā.
3. Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68960050053 ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.
Deputāts Viesturs Rancāns domes sēdē piedalās no plkst. 14.06.

6.§
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Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ar 2021.gada 23.septembra lēmumu (protokols Nr.8, 45.§) nolēma
nodot atsavināšanai Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68860010453, Pildas pagastā, Ludzas novadā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums ar
kadastra numuru 6886 001 0023, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
68860010453, 68860010626, 68860010563 un 68860010819.
Līdz ar to, ir nepieciešamība no nekustama īpašuma ar kadastra numuru 6886 001 0023
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68860010453 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 Ludzas
novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6886 001 0023, Pildas pagasts,
Ludzas novads, Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68860010453.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68860010453 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Jaunciemati”, Pildas pagasts, Ludzas novads.
3. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6886 001 0023, kas pēc
atdalīšanas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68860010626, 68860010563 un
68860010819, nosaukumu „Pie pagrieziena”, Pildas pagasts, Ludzas novads.
2.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, pilnvarotas personas
SIA “BALTU KOKS”, reģistrācijas numurs 42103036409, 2021.gada 6.oktobra iesniegumu Nr.
1-02/2495, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada
7.oktobrī ar
Nr.3.1.1.5/2021/3648-S, tika konstatēts, ka SIA “BALTU KOKS” lūdz atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 68860050183 no <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
“Mežābeles” ar kadastra numuru 6886 005 0183, Pildas pagasts, Ludzas novads un atdalītajai
zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Mežābeļu mežs”.
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 Ludzas
novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:

14
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, no nekustamā īpašuma “Mežābeles”
ar kadastra numuru 6886 005 0183, Pildas pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 9,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68860050183.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68860050183 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Mežābeļu mežs”, Pildas pagasts, Ludzas novads.

7.§
Par zemes ierīcības projekta “Oši”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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 5.oktobrī reģistrēto elektronisko iesniegumu Nr.3.1.1.5/2021/3613-S ar
lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu Isnaudas pagasta nekustamā īpašuma “Oši” (īpašuma
kadastra numurs 68580090129) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68580090129, Ludzas novada dome konstatē, ka:
zemes ierīcības projektu izstrādājis 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: 2021-10-04 22:07:29 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68580090129 platībā 150,0 ha četrās 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 Ludzas novada Būvvaldes
2021.gada 22.jūnija nosacījumus projekta izstrādei (reģistrēts ar Nr.3.5.3/2021/114-N).
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, 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, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 11.pantu un Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Aivara Strazda izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Oši”, Isnaudas pag., Ludzas nov. (kadastra numurs 68580090129) sastāvā
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580090129 sadalei četrās zemes vienībās,
izveidojot vienu zemes vienību ar jaunu nekustamo īpašumu, atbilstoši zemes ierīcības projekta
lietai (pielikumā zemes ierīcības projekta grafiskās daļas kopija).
2. Neapbūvētu zemes vienību Nr.1 ar projektēto platību 13,9 ha un ar kadastra apzīmējumu
68580090033 saglabāt nekustamā īpašuma “Oši”, Isnaudas pag., Ludzas nov. sastāvā un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Jaunizveidotajai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar projektēto platību 21,4 ha un ar
kadastra apzīmējumu 68580090037 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 –
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zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un piešķirt jaunam nekustamam
īpašumam nosaukumu “Ošlauki”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
4. Neapbūvētu zemes vienību Nr.3 ar projektēto platību 4,8 ha un ar kadastra apzīmējumu
68580090049 saglabāt nekustamā īpašuma “Oši”, Isnaudas pag., Ludzas nov. sastāvā un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5. Neapbūvētu zemes vienību Nr.4 ar projektēto platību 109,9 ha un ar kadastra
apzīmējumu 68580090053 saglabāt nekustamā īpašuma “Oši”, Isnaudas pag., Ludzas nov.
sastāvā un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu ar kodu 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
6. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienību platības var tikt precizētas.
7. 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.
8. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
9. Lēmumu desmit darbdienu laikā elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta Rēzeknes
reģionālajai nodaļai kac.rezekne@vzd.gov.lv un austrumu.mernieks@inbox.lv.
10. 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.
8.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> iesniegto
zemes ierīcības projekta lietu nekustamā īpašuma „Karīna” (nekustamā īpašuma kadastra
numurs 6884 007 0083) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68840070083, Pasienes pagastā, Ludzas novadā, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projektu izstrādājusi sertificēta zemes ierīkotāja Marina Sisojeva,
sertifikāts Nr. AA0148, derīgs līdz 11.08.2024..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur
laika zīmogu. Dokumenta parakstīšanas datums 14.10.2021., plkst. 17:26:48 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Zilupes novada domes 29.04.2021.
lēmumu (protokols Nr.6,11.§,1.p.) “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un
projekta izstrādes nosacījumiem”.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68840070083, 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 īpašniekiem.
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, Zilupes novada pašvaldības 2013. gada 24.maija saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
un Grafiskā daļa.” un Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
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novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Karīna” (kadastra numurs
6884 007 0083) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840070083, Pasienes pagastā, Ludzas
novadā, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Projektēto zemes vienību Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums 68840070271) ar
aptuveno platību 10,6 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, saglabāt nekustamā
īpašuma „Karīna”, Pasienes pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6884
007 0083) sastāvā. Zemes vienībai saglabāt adresi “Karīna”, Žoglova, Pasienes pag., Ludzas nov.
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Projektēto zemes vienībai Nr.2 (plānotais kadastra apzīmējums 68840070272) ar
aptuveno platību 4,7 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, saglabāt nekustamā
īpašuma „Karīna”, Pasienes pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6884
007 0083) sastāvā. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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;
<Vārds, Uzvārds>,<e-pasts> 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.
2.
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 „Zandari” (nekustamā īpašuma kadastra numurs
6848 002 0029) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68480020029, Ciblas
pagastā, Ludzas novadā, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projektu izstrādājusi 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 06.10.2021., plkst. 22:25:39 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādi pamatojoties uz Ciblas novada pašvaldības 2021.gada
27.aprīļa lēmumu Nr.6.6. “Par nekustamā īpašuma “ ZANDARI”, kadastra Nr.6848 002 0029,
zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma sadalīšanai.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68480020029, izveidojot divas zemes vienības, atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam.
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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, VSIA "Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi" Latgales reģiona meliorācijas nodaļu un Ludzas novada
pašvaldību.
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, Ciblas novada pašvaldības 2012.gada 27.septembrī saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par
Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un 2012.gada saistošo
noteikumu Nr.4 izdošanu”, Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas
novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Zandari” (kadastra numurs
6848 002 0029) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68480020029, Ciblas pagastā, Ludzas
novadā, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Projektēto zemes vienību Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums 68480020355) ar
aptuveno platību 2.9 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, saglabāt nekustamā
īpašuma „Zandari”, Ciblas pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs
68480020029) sastāvā. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma 0101 - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 (plānotais kadastra apzīmējums 68480020356) ar
aptuveno platību 6,0 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu saglabāt nekustamā
īpašuma „Zandari”, Ciblas pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs
68480020029) sastāvā. 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.
9.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem “Jaunsvili’’,
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”Ģērmāņi”, ”Daudersalas” un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība saņēma SIA „Zilupes mežs” 12.10.2021. iesniegumu (reģistrēts
12.10.2021. Nr.3.1.1.8/2021/3732-S), kurā norāda zemes ierīcības projekta izstrādes
nepieciešamību nekustamajiem īpašumiem:
“Jaunsvili” kadastra Nr. 6870 010 0184, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6870 010 0184, 6870 010 0185 ar kopēju platību 44,4 ha;
“Ģermāņi” kadastra Nr. 6870 010 0068, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopēju
platību 9,4 ha;
“Daudersalas” kadastra Nr. 6870 008 0023, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6870 008 0023, 6870 010 0209 ar kopēju platību 9,56 ha, kā arī saskaņo
nekustāmo īpašumu sadales shēmu.
Īpašumi “Jaunsvili”, “Ģermāņi”, “Daudersalas” reģistrēti Mežvidu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 9499, 218, 1000 0013 5634).
Izskatot pašvaldībai iesniegtos dokumentus, Ludzas novada pašvaldības dome
k o n s t a t ē j a:
Nekustamajiem īpašumiem “Jaunsvili” kadastra Nr. 6870 010 0184, kas sastāv no zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 010 0184, 6870 010 0185 ar kopēju platību 44,4 ha;
“Ģermāņi” kadastra Nr. 6870 010 0068, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopēju platību
9,4 ha; “Daudersalas” kadastra Nr. 6870 008 0023, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6870 008 0023, 6870 010 0209 ar kopēju platību 9,56 ha, robežu pārkārtošanai,
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.
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 „Zilupes mežs“ Ludzas novada pašvaldībā
12.10.2021. saņemto
iesniegumu, 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, Kārsavas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.
gadam, 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.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”, ņemot vērā Ludzas
novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamajiem īpašumiem “Jaunsvili” kadastra Nr. 6870 010 0184, kas
sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 010 0184, 6870 010 0185 ar kopēju
platību 44,4 ha; “Ģermāņi” kadastra Nr. 6870 010 0068, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
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kopēju platību 9,4 ha; “Daudersalas” kadastra Nr. 6870 008 0023, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6870 010 0209 ar platību 3,86 ha, sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
2. Apstiprināt nekustamo īpašumu “Jaunsvili”, Ģērmāņi”, “Daudersalas” zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumus (pielikums Nr.1).

10.§
Par adreses piešķiršanu ēkām un būvēm
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot SIA “Blonti” reģ. Nr.46803000578, juridiska adrese Blonti, Blontu pag., Ludzas
nov. 14.10.2021. saņemto iesniegumu (reģ. Nr. 3.1.15/2021/3747) par adreses piešķiršanu SIA
“Blonti” piederošam ēkām un būvēm, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes
vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, atbilstoši Ministru kabineta 10.04.2015. noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Ministru
kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” prasībām un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11
(Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi adresācijas objektam - būvei ar kadastra apzīmējumu 6844 004 0584
001, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844 004 0584, “Kokzāģētava”,
Blonti, Blontu pag., Ludzas nov., LV – 5706.
2. Piešķirt adresi adresācijas objektam - būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6844 004 0423
001, 6844 004 0423 002, 6844 004 0423 003, 6844 004 0423 004, 6844 004 0423 005, 6844 004
0423 006, 6844 004 0423 007, 6844 004 0423 008, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6844 004 0423 , “Kaltes un garāžu komplekss”, Blonti, Blontu pag., Ludzas nov.,
LV – 5706.
3. Piešķirt adresi adresācijas objektam - būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6844 004 0414
001, 6844 004 0414 002, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844 004 0414,
“Noliktava”, Blonti, Blontu pag., Ludzas nov., LV – 5706.
4. Piešķirt adresi adresācijas objektam - būvei ar kadastra apzīmējumu 6844 004 0366
001, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844 004 0366 , “Nojume”, Blonti,
Blontu pag., Ludzas nov., LV – 5706.
5. Piešķirt adresi adresācijas objektam - būvei ar kadastra apzīmējumu 6844 004 0363
001, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844 004 0363, “Minerālmēslu
šķūnis”, Blonti, Blontu pag., Ludzas nov., LV – 5706.
11.§
Par pašvaldībai piekrītoša dzīvokļa iereģistrēšanu uz pašvaldības vārda
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 27.punktu,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības

20
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Dzīvokļa īpašuma nodibināšanai ierakstīt Rēzeknes tiesā uz Ludzas novada pašvaldības
vārda dzīvokli Nr.1, Šosejas ielā 21, Kārsavā, Ludzas novadā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo
platību 32,3 m².
Pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma daļa noteikta 3230/6584 domājamās daļas no
divdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 68090020038 001) un palīgēkām (kadastra
apzīmējumi: 680090020038 002, 680900020038 003).
2. Uzdot zemes lietu speciālistei Annai Orinskai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa
kadastrālās uzmērīšanas, dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā un īpašuma tiesību nostiprināšanas uz Ludzas novada pašvaldības vārda
Rēzeknes tiesas Kārsavas pilsētas zemesgrāmatā procesos.
3. Kontroli par procesu virzību uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
12.§
Par zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 28.09.2021.
iesniegumu, reģ. Nr. 29.09.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/3500-S, par zemes nomas līgumu termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0193 un zemes
vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0225 Salnavas pag., Ludzas nov.,
Ludzas novada pašvaldības dome konstatēja, ka:
a) Kārsavas novada pašvaldība 2016.gada 1.augusta noslēdza zemes nomas līgumu
Nr.6.5.1./5 ar <Vārds, Uzvārds> par zemes nomu uz zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6894 006 0193 Salnavas pag., Ludzas nov. un līgums spēkā līdz 2021.gada
30.septembrim;
b) Kārsavas novada pašvaldība 2017.gada 1.martā noslēdza zemes nomas līgumu 6.5.1./3
ar <Vārds, Uzvārds>, par zemes nomu uz zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6894 005 0225 Salnavas pag., Ludzas nov. un ir spēkā līdz 2022.gada 28.februārim.
Ar Kārsavas novada domes 2014.gada 19.jūnija sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 15.§) „Par
zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai” tika atzīts, ka zemes vienības 0,8 ha
platībā kadastra apzīmējums 6894 006 0193, 1,1 ha platībā kadastra apzīmējums 6894 005
0225 Salnavas pag., Ludzas nov. ir piekritīgas Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Zemes vienības nav apbūvētas.
<Vārds, Uzvārds> godprātīgi pilda nomnieka pienākumus un nodokļu parādu nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 6., 7., 17.punktu, ņemot vērā Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns,
Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 1.augusta noslēgto zemes nomas
līgumu Nr.6.5.1./5 ar <Vārds, Uzvārds> par zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra
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apzīmējumu 6894 006 0193 Salnavas pag., Ludzas nov. uz 10 (desmit) gadiem līdz 2031.gada
31.decembrim.
2. Noteikt par zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0193
Salnavas pag., Ludzas nov. nomas maksu saskaņā ar 27.06.2019. apstiprināto Kārsavas novada
Salnavas pagasta neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas
cenrādi, nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 64 euro par 1 ha.
3. Pagarināt Kārsavas novada pašvaldības 2017.gada 1.marta noslēgto zemes nomas
līgumu Nr. 6.5.1./3 ar <Vārds, Uzvārds> par zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6894 005 0225 Salnavas pag., Ludzas nov. uz 10 (desmit) gadiem līdz 2031.gada
31.decembrim.
4. Noteikt par zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0225
Salnavas pag., Ludzas nov. nomas maksu saskaņā ar 27.06.2019. apstiprināto Kārsavas novada
Salnavas pagasta neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas
cenrādi, nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 64 euro par 1ha.
5. Gadījumā, ja vienošanās par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu nav parakstīta
viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas datuma, šis lēmums tiek atzīts par spēkā neesošu.
13.§
Par 2016.gada 12.decembra zemes nomas līguma Nr.3.5.1/45
darbības termiņa pagarināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 13.10.2021. iesniegums, (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 3.1.1.5/2021/3758S), par 2016.gada 12.decembrī noslēgtā nomas līguma Nr. 3.5.1/45 darbības termiņa
pagarināšanu.
Nomas līguma Nr. 3.5.1/45, kas noslēgts starp iznomātāju – Kārsavas novada pašvaldību
un nomnieku – <Vārds, Uzvārds> par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Malnavas pagasta
teritorijā ar kadastra apzīmējumu 68680030073, platība 2,0 ha, un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68680060045 daļu 3,8 ha platībā, nomu darbības termiņš ir noteikts sākot ar
2017.gada 1.janvāri uz laiku līdz pieciem gadiem.
Pamatojoties uz 2020.gada 10.jūnija Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
Pārejas noteikumu 6.punktu, pašreizējais iznomātājs ir Ludzas novada pašvaldība.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68680030073 atrodas nenoskaidrotas
piederības ēku drupas, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68680060045 atrodas
nenoskaidrotas piederības ēkas, tādēļ ir iznomāta zemes vienības daļa, uz kuras neatrodas ēkas.
2016.gada 12.decembra nomas līguma Nr. 3.5.1/45 7.2.3. punktā ir noteikts, ka
Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt nomas līgumu pirms termiņa, ja “Ir noskaidrota uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0045 esošo ēku piederība, ar kuru noteikts ēku
tiesiskais valdītājs vai īpašnieks, kurš vēlas nomāt minēto apbūvēto zemes vienību ēku un būvju
uzturēšanai”.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 53.punkts nosaka, ka
iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma
termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma
kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.
Zemes nomas līguma 2.2. punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja
un nomnieka vienošanās pamata.
Saskaņā ar Kārsavas novada pašvaldības domes 2019.gada 27.jūnijā apstiprināto
Kārsavas novada neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas
cenrādi, Malnavas pagastā noteiktā neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējā
nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā – 65 EUR (bez PVN).
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Pamatojoties uz 2020.gada 10.jūnija Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
Pārejas noteikumu 6.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu,
Kārsavas novada pašvaldības domes Kārsavas novada pašvaldības domes 2019.gada 27.jūnija
lēmumu “Par neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas cenrāža
apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 12.§), ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11
(Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 12.decembrī ar <Vārds, Uzvārds>,
noslēgto zemes nomas līgumu Nr.3.5.1/45, par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Malnavas
pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 68680030073, platība 2,0 ha, un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68680060045 daļu 3,8 ha platībā, termiņu no 2021.gada 1.novembra uz
laiku līdz 2031.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68680030073, platība 2,0 ha, un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 68680060045 daļas 3,8 ha platībā, nomas maksu 65,00 euro
par vienu hektāru gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot 2016.gada
12.decembra zemes nomas līguma Nr.3.5.1/45 pārjaunojuma līgumu.
4. Gadījumā, ja pārjaunojuma līgums nav parakstīts 1 (viena) mēneša laikā no šī lēmuma
pieņemšanas datuma, šis lēmums tiek atzīts par spēkā neesošu.
14.§
Par nekustamā īpašuma „Osipāni”, kadastra numurs 6872 002 0121,
sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 30.septembrī saņemts nekustamā īpašuma
“Osipāni”, kadastra numurs 6872 002 0121, īpašnieces 2021.gada 30.septembra iesniegums
(reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 30.09.2021., Nr. 3.1.1.5/2021/3535-S) par šā nekustamā
sadalīšanu, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un nosaukuma piešķiršanu jaunajam
nekustamajam īpašumam.
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).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14) nekustamā īpašuma
nosaukums - ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā
īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam
pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Nosaukumiem jāatbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām par vietu un
nosaukumu veidošanu un lietošanu.
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”, prasībām, un ņemot
vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
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domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Osipāni“, kadastra numurs 6872 002 0121, sadalīšanai,
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0123, kuras kopplatība 7,8 ha, izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu.
2. Piešķirt jaunveidojamam nekustamajam īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6872 002 0123, kopplatība 7,8 ha, nosaukumu „Saulesstari“, Mērdzenes
pagasts, Ludzas novads.
15.§
Par nekustamā īpašuma „Pumpuri”, kadastra numurs 6854 002 0038,
sadalīšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 15.oktobrī ir saņemts nekustamā īpašuma “Pumpuri”,
kadastra numurs 6854 002 0038, īpašnieces 2021.gada 14.oktobra iesniegums (reģistrēts Ludzas
novada pašvaldībā 15.10.2021., Nr. 3.1.1.5/2021/3789-S) par šā nekustamā sadalīšanu, izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu un nosaukuma piešķiršanu jaunajam nekustamajam īpašumam.
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).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14) nekustamā īpašuma
nosaukums - ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā
īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam
pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Nosaukumiem jāatbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām par vietu un
nosaukumu veidošanu un lietošanu.
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”, prasībām, ņemot vērā
Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Piekrist nekustamā īpašuma „Pumpuri“, kadastra numurs 6854 002 0038, sadalīšanai,
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0221, kuras kopplatība 0,7 ha,
pievienojot minēto zemes vienību nekustamajam īpašumam „Pureņi“, kadastra numurs 6854 004
0042, Goliševas pagasts, Ludzas novads.

24
16.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.12/2021 “Par likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” normu piemērošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā”
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
3.punktu un Latvijas Republikas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas
9¹.panta, 2.panta 7. un 8.1daļu, 3.panta 1.4daļu, 5.panta 1.1daļu un 9. panta otro daļu, ņemot vērā
Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12/2021 “Par likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Ludzas novada administratīvajā
teritorijā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.12/2021 “Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Ludzas novada
administratīvajā teritorijā” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai.
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu Nr.12/2021“Par likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā” publicēšanu oficiālajā
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Ludzas novada pašvaldības mājas lapā;
2.3. nodrošināt saistošo noteikumu brīvu pieejamību Ludzas novada domes ēkā.
3. Uzdot novada pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu
brīvu pieejamību Ludzas novada pilsētu un pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
17.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.13/2021
”Grozījumi Ludzas novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5/2021
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.13/2021_„Grozījumi
Ludzas novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5/2021 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2021.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr.13/2021 _„Grozījumi Ludzas
novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošos noteikumos Nr.5/2021 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2021.gadam”” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
18.§
Par atbalsta piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 27.septembrī Ludzas novada pašvaldībā tika saņemts Ludzas diabēta biedrības
iesniegums (reģ. Nr. 3.1.1.8/2021/3464-S) ar lūgumu apmaksāt pavadzīmi NR. CRA201221 no
23.09.2021. par “Accutrend Cholesterol” testa strēmelēm.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam, Ludzas novada Sociālā
dienesta budžeta tāmē tika paredzēti izdevumi Ludzas Diabēta biedrības biedru “Accutrend
Cholesterol” testa strēmeļu iegādei aptiekās.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt “Accutrend Cholesterol” testa strēmeļu iegādes izdevumus 151,69 euro
apmērā.
2. Veikt norēķinus par šī lēmuma 1.punktā paredzēto testa strēmeļu iegādi pēc Ludzas
Diabēta biedrības iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem.

19.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (papildināts ar 11., 12.,13., 14.,
15. un 16.punktu), sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
1.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 16.09.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 16.09.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/3329-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Dunakļu ielā 22, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0011, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1485,21 un centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai – EUR 859,09.
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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 Dunakļu ielā 22, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 29.09.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/185-N, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Maksimam Jurčenko, personas kods: 220494-12450, deklarētā adrese:
“Safīriņi”-3, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, 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 22,
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 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
S.Jakovļevam.
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2.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 27.09.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 27.09.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/3470-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Tālavijas ielā 59, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0124,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 491,31 un centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai – EUR 380,27.
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, pašvaldības 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 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 Nadežda Lipska,
personas kods 100241-12808, kura ir persona ar 2. (otrās) grupas invaliditāti (iesniegta
pretendentes invaliditātes apliecības Nr. 1267339 kopija, invaliditātes apliecības derīguma
termiņš līdz 27.02.2022.).
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 Tālavijas ielā 59, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 30.09.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/188-N, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); 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 491,31 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 380,27 apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 59, Ludzā.

28
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
S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 16.09.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 16.09.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/3326-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Latgales ielā 228, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 008 0013,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1290,66 un centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai – EUR 788,98.
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 Latgales ielā 228, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
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Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 30.09.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/189-N, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); 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 394,49 apmērā Vjačeslavam Krutajevam
piederošajam nekustamajam īpašumam Latgales ielā 228, 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
S.Jakovļevam.
4.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 27.09.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 27.09.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/3460-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> nekustamā īpašuma L.Paegles ielā
19, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 003 0072, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1211,51 un centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai – EUR 533,60.
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, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā,
bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi) izmaksu segšanai
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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 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> ir persona ar 1. (pirmās) grupas invaliditāti (iesniegta pretendentes
invaliditātes apliecības Nr. 1558158 kopija, invaliditātes apliecības derīguma termiņš līdz
31.05.2023.).
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>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 L.Paegles ielā 19, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 30.09.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/190-N, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); 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 533,60.apmērā <Vārds, Uzvārds> nekustamajam
īpašumam L.Paegles ielā 19, 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> 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
S.Jakovļevam.
5.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 17.09.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 17.09.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/3353-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Zaļā
ielā 28, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0239, pieslēgšanai
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centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai
kanalizācijas sistēmai – EUR 894,41.
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 7.1. apakšpunktu, pašvaldības 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> persona ar 2. (otrās) grupas invaliditāti (iesniegta Veselības un
darbnespēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Rēzeknes nodaļas 25.05.2021. lēmuma Nr.412021-1698 kopija, invaliditāte noteikta līdz 19.05.2022.).
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., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 100% apmērā dzīvojamās mājas Zaļā ielā 28, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 29.09.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/184-N, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); 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 894,41 apmērā
<Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Zaļā ielā 28, 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

32
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
S.Jakovļevam.
6.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 30.09.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 30.09.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/3536-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Dunakļu ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0256, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1920,73 un centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai – EUR 997,15.
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 Dunakļu ielā 1, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 01.10.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/191-N, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); 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 1, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
un piedāvāt Irmīnai Sarksnei slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
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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
S.Jakovļevam.
7.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 07.10.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 07.10.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/3664-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> nekustamā īpašuma Pureņu ielā 12,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 006 0306, pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai – EUR 1351,16.
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 Pureņu ielā 12, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 07.10.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/192-N, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
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2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); 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 apmērā
<Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Pureņu ielā 12, 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
S.Jakovļevam.
8.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 06.09.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 07.09.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/3161-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Dunakļu ielā 24-1, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 900 0335,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1646,71.
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.
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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 Dunakļu ielā 24-1, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 08.10.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/193-N, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); 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 apmērā
Jekaterīnai Jakovenko piederošajam nekustamajam īpašumam Dunakļu ielā 24-1, 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 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
S.Jakovļevam.
9.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 01.10.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 01.10.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/3579-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> nekustamā īpašuma Kuļņeva ielā 7,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0084, pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai – EUR 1415,43.
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
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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 J<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 7, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 07.10.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/198-N, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); 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 apmērā Jurim
Ludboržam piederošajam nekustamajam īpašumam Kuļņeva ielā 7, 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
S.Jakovļevam.
10.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 04.10.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 04.10.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/3605-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Odu
ielā 28, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 005 0174, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 2300,65 un centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai – EUR 794,44.
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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 Odu ielā 28, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 07.10.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/197-N, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); 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 397,22 apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam Odu ielā 28, 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
S.Jakovļevam.
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11.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 01.09.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 01.09.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/3061-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma “Mikijanski”,
Banoņeja, Zvirgzdenes pagastā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6898 009 0016, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 2310,81 un centralizētajai kanalizācijas
sistēmai – EUR 821,38.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.
10/2021 “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 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 pašvaldībai atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.
10/2021 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.7., 10.8.,
10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldība izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā ēkas “Mikijanski”, Banoņeja,
Zvirgzdenes pagastā, Ludzas novadā, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada pašvaldības 19.10.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/203-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); 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 “Mikijanski”, Banoņeja, Zvirgzdenes pagastā, Ludzas novadā.
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.
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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 ūdensapgādes un
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
S.Jakovļevam.
12.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 14.09.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 14.09.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/3283-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Krāslavas ielā 24,
Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 007 0031, pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 2198,16 un centralizētajai kanalizācijas sistēmai –
EUR 859,39.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.
10/2021 “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 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 pašvaldībai atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.
10/2021 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.7., 10.8.,
10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldība izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā ēkas Krāslavas ielā 24, Ludzā,
Ludzas novadā, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada pašvaldības 19.10.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/205-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); 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
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ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 400,00 apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam Krāslavas ielā 24, Ludzā, Ludzas novadā.
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 ūdensapgādes un
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
S.Jakovļevam.
13.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta> 11.10.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 11.10.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/3707-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Lejas ielā 13,
Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 001 0086, pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 1897,80 un centralizētajai kanalizācijas sistēmai –
EUR 498,70.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.
10/2021 “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 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 pašvaldībai atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.
10/2021 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.7., 10.8.,
10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldība izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
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līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā ēkas Lejas ielā 13, Ludzā, Ludzas
novadā, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada pašvaldības 19.10.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/208-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); 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 249,35 apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam Lejas ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā.
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 ūdensapgādes un 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
S.Jakovļevam.
14.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 11.10.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 11.10.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/3720-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Ziedu ielā 6,
Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 006 0081, pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 1316,47 un centralizētajai kanalizācijas sistēmai –
EUR 627,48.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.
10/2021 “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 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);
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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 pašvaldībai atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.
10/2021 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.7., 10.8.,
10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldība izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā ēkas Ziedu ielā 6, Ludzā, Ludzas
novadā, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada pašvaldības 19.10.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/204-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); 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 313,74 apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam Ziedu ielā 6, Ludzā, Ludzas novadā.
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 ūdensapgādes un 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
S.Jakovļevam.
15.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 15.10.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 15.10.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/3804-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma L.Paegles ielā 17,
Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 003 0195, pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai – EUR 999,94.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.
10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
-
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3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks 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 pašvaldībai atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.
10/2021 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.7., 10.8.,
10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldība izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā ēkas L.Paegles ielā 17, Ludzā,
Ludzas novadā, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada pašvaldības 25.10.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/206-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); 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 499,97 apmērā
<Vārds, Uzvārds> nekustamajam īpašumam L.Paegles ielā 17, Ludzā, Ludzas novadā.
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 ūdensapgādes un
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
S.Jakovļevam.
16.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 15.10.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 15.10.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/3796-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
-
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līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Latgales ielā 109,
Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 004 0532, pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai – EUR 1496,06.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.
10/2021 “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 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 pašvaldībai atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.
10/2021 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.7., 10.8.,
10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldība izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā ēkas Latgales ielā 109, Ludzā,
Ludzas novadā, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada pašvaldības 25.10.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/.207-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); 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 apmērā
<Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Latgales ielā 109, Ludzā, Ludzas
novadā.
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 ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no
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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
S.Jakovļevam.

20.§
Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldībām
ir šādas autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), ņemot vērā
Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Lai nodrošinātu operatīvo transportlīdzekļu - neatliekamās medicīniskās palīdzības,
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, policijas un citu dienestu pieejamību, Ludzas novada
administratīvajā teritorijā iespēju robežās nodrošināt ceļu tīrīšanu no sniega 2021./2022.gada
ziemas sezonā līdz mājām, kur ziemas periodā dzīvo cilvēki un to īpašnieki ir pieteikuši šo
pakalpojumu.
2. Nodrošinot minēto sniega tīrīšanas pakalpojumu, kā finansējumu avotu izmantot
pamatbudžeta naudas līdzekļus.
3. Šī lēmuma 1.punktā minētie darbi tiek veikti, ievērojot nosacījumu, ka pašvaldības ceļu
un ielu tīrīšana ir prioritāra.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
21.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens
cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2021.gada 15.oktobra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/246 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības
izdevumu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts 18.10.2021. ar Nr.3.1.1.8/2021/3834-S) ar lūgumu
segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2021.gada septembra mēnesī aprēķināto
summu EUR 437,47 apmērā t.sk. EUR 4,83 par apgaismošanu, EUR 367,56 par neizīrēto
dzīvokļu apsaimniekošanu, EUR 61,48 par apkuri un karstā ūdens cirkulāciju, un EUR 3,60
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
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Ludzas novada domes rīcībā dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, ņemot vērā Ludzas
novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); 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,
apkures, karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2021.gada
septembra mēnesi EUR 437,47 (četri simti trīsdesmit septiņi euro 47 centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu
apmaksu par 2021.gada septembra mēnesi EUR 437,47 (četri simti trīsdesmit septiņi euro 47
centi) 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.

22.§
Par Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2037. gadam un
attīstības programmas 2021. - 2027. gadam projektu nodošanu
publiskajai apspriešanai
Ziņo: E.Mekšs
Attīstības dokumentu izstrāde tika uzsākta saskaņā ar jaunizveidojamās pašvaldības
teritorijā ietverto novadu domju lēmumiem “Par jaunizveidojamā Ludzas novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2021. - 2037.gadam un Attīstības programmas 2021. - 2027.gadam izstrādes
uzsākšanu”: ar Ludzas novada domes 2020.gada 26.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.19,
24.§), Kārsavas novada domes 2020.gada 26.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.17, 33.§),
Ciblas novada domes 2020.gada 26.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 5.§), Zilupes
novada domes 2020.gada 26.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.17, 3.§).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un
teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas likuma
4.pantu, kas nosaka sabiedrības līdzdalību teritorijas attīstības plānošanā, 12.panta pirmo un trešo
daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina attīstības programmu, kā arī
koordinē un uzrauga tās īstenošanu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67. un 68.punktu, kas
nosaka plānošanas dokumentu izstrādes un paziņojuma nosūtīšanas kārtību, 2009.gada
25.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā” 9. un 10.punktu par publiskās apspriešanas un sabiedriskās apspriešanas
organizācijas kārtību, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.pantu, ņemot vērā
Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
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Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Nodot Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2037.gadam un attīstības
programmas 2021. - 2027.gadam projektus publiskajai apspriešanai.
2. Noteikt, ka publiskās apspriešanas termiņš ir no 05.11.2021. līdz 06.12.2021..
3. Publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt attālināti 2021.gada 26.novembrī.
4. Nosūtīt attīstības dokumentu projektus Latgales plānošanas reģionam atzinuma
saņemšanai.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības teritorijas plānotājai J.Lapšovai ievietot Ludzas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2037.gadam un attīstības programmas
2021. - 2027. gadam projektu dokumentāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā (TAPIS).
6. Publicēt paziņojumu par Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021. - 2037.gadam un attīstības programmas 2021. - 2027.gadam projekta publisko apspriešanu
Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludzasnovads.lv un laikrakstā „Ludzas zeme”.
7. Noteikt par lēmuma izpildi atbildīgo darbinieku Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāju Ilonu Igovenu.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
Pielikumā:
1. Pašreizējās situācijas raksturojums;
2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija;
3. Attīstības programmas stratēģiskā daļa;
4. Attīstības programmas rīcības plāns;
5. Attīstības programmas investīciju plāns;
6. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība un kontroles kārtība;
7. Paziņojums
par
Ludzas
novada
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas
2021. - 2037.gadam un attīstības programmas 2021. - 2027.gadam projektu
publisko apspriešanu.
23.§
Par konkursa „Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2021” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Lai apzinātu un godinātu Ludzas novada uzņēmējus un amatniekus, kas aktīvi un
godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, kā arī
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa „Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2021” nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldbas domes priekšsēdētājs;
Komisijas locekļi:
Valdis Maslovskis, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3.vietnieks;
Ilona Igovena, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
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Jānis Romancāns, Ludzas novada domes Uzņēmēju Konsultatīvās padomes
priekšsēdētājs, Attīstības un plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības koordinators,
Elīna Ģipsle, Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības konsultants.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
24.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (papildināts ar 2.punktu), sēdes
vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
1.
Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 2021.gada 16.augusta iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 16.08.2021.,
reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.8/2021/2801-S), ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, tika konstatēts:
Nekustamā īpašuma Malnavas ielā 31, Kārsavā, Ludzas novadā, īpašnieks ir <Vārds,
Uzvārds>, <personas kods> (Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.175, īpašuma
kadastra numurs 68090030086).
Saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu reģistrā iekļautajām ziņām, Aleksandrs
Jermolajevs, personas kods 220268-11950, 2020.gada 28.septembrī deklarējot savu dzīvesvietu
Malnavas ielā 31, Kārsavā, Ludzas novadā, dzīvesvietas deklarācijā kā dzīvesvietas deklarēšanas
tiesisko pamatu ir norādījis: “Vienošanās ar īpašnieku, <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>.
2021.gada 18.augustā Ludzas novada pašvaldība, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
11.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, nosūtīja <Vārds, Uzvārds> ierakstītu vēstuli
Nr.3.1.1.8/2021/1669-N “Par papildus informāciju”, ar uzaicinājumu iesniegt dokumentus, kuri
apliecinātu, ka viņam ir tiesisks pamats būt deklarētam minētajā adresē.
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, noteiktajā laikā nav iesniedzis pieprasīto papildus
informāciju par deklarētās dzīvesvietas tiesisko pamatu, kā rezultātā nav izdevies noskaidrot viņa
viedokli. <Vārds, Uzvārds> izsūtītā (ierakstītā) vēstule 2021.gada 24.septembrī atgriezta
sūtītājam – Ludzas novada pašvaldībai.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmā daļa nosaka, ka ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai
dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu,
sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, savā 2021.gada 16.augusta iesniegumā norāda, ka
<Vārds, Uzvārds> ir deklarējis savu dzīvesvietu viņai piederošajā īpašumā Malnavas ielā 31,
Kārsavā, Ludzas novadā, bez viņas piekrišanas.
Civillikuma 1036.pants nosaka, ka īpašums dod īpašniekam vienam pašam pilnīgas varas
tiesību par lietu, ciktāl šī tiesība nav pakļauta sevišķi noteiktiem aprobežojumiem. Savukārt
Civillikuma 1039.pants nosaka, ka īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu, kā arī
to lietot vai izmantot, kaut arī viņam pašam no tā nerastos nekāds zaudējums.
Ziņu par <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, sniedzis nepatiesas
ziņas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu, Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu un sesto daļu, ņemot vērā Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un
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kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns,
Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>.
2. Ziņu anulēšanas iemesls – persona sniegusi nepatiesas ziņas.
3. Anulēt ziņas par <Vārds, Uzvārds> deklarēto dzīves vietu ar Ludzas novada
pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas datumu.
4. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot <Vārds, Uzvārds>, ka viņa
sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz pēdējo deklarēto
dzīvesvietu.
5. Paziņot <Vārds, Uzvārds> par pieņemto lēmumu.
6. Pēc lēmuma stāšanās spēkā atbildīgajai personai par dzīvesvietas deklarēšanu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Fizisko personu reģistrā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2.
Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 2021.gada 31.augusta iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 01.09.2021.,
reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.8/2021/3060-S), ar lūgumu anulēt ziņas <Vārds,
Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>. Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības
domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Nekustamā īpašuma Malnavas ielā 3, Kārsavā, Ludzas novadā, īpašnieks ir <Vārds,
Uzvārds>, <personas kods>, (Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.170, īpašuma
kadastra numurs 68090030172).
Saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu reģistrā iekļautajām ziņām, Zinaida
Krišāne, personas kods 280253-11978, 2020.gada 14.jūlijā deklarējot savu dzīvesvietu Malnavas
ielā 3, Kārsavā, Ludzas novadā, dzīvesvietas deklarācijā kā dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko
pamatu ir norādījusi: “Vienošanās ar īpašnieku, <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>.
2021.gada 2.septembrī Ludzas novada pašvaldība, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
11.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, nosūtīja <Vārds, Uzvārds> ierakstītu vēstuli
Nr.3.1.1.8/2021/1855-N “Par papildus informāciju”, ar uzaicinājumu iesniegt dokumentus, kuri
apliecinātu, ka viņai ir tiesisks pamats būt deklarētai minētajā adresē.
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, uzaicinājuma vēstulē noteiktajā laikā nav iesniegusi
pieprasīto papildus informāciju par deklarētās dzīvesvietas tiesisko pamatu, un dokumentus, kas
apliecinātu, ka viņai ir tiesisks pamats būt deklarētai minētajā adresē: Malnavas ielā 3, Kārsavā,
Ludzas novadā. <Vārds, Uzvārds> izsūtītā (ierakstītā) vēstule nav atgriezta sūtītājam – Ludzas
novada pašvaldībai, tas nozīmē, ka sasniegusi adresātu.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmā daļa nosaka, ka ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai
dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu,
sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, savā 2021.gada 31.augusta iesniegumā norāda, ka ir
beigusies mutiskā vienošanās.
Civillikuma 1036.pants nosaka, ka īpašums dod īpašniekam vienam pašam pilnīgas varas
tiesību par lietu, ciktāl šī tiesība nav pakļauta sevišķi noteiktiem aprobežojumiem. Savukārt
Civillikuma 1039.pants nosaka, ka īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu, kā arī
to lietot vai izmantot, kaut arī viņam pašam no tā nerastos nekāds zaudējums.
Ziņu par <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, deklarēto dzīvesvietu anulēšanas pamats –
personai nav tiesiska pamata būt deklarētai adresē: Malnavas iela 3, Kārsava, Ludzas novads,
LV-5717.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu, Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, atklāti balsojot: PAR – 11
(Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
adresē: Malnavas iela 3, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717.
2. Ziņu anulēšanas iemesls – attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
3. Anulēt ziņas par <Vārds, Uzvārds> deklarēto dzīves vietu ar Ludzas novada
pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas datumu.
4. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot <Vārds, Uzvārds>, ka viņas
sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz pēdējo deklarēto
dzīvesvietu.
5. Paziņot <Vārds, Uzvārds> par pieņemto lēmumu.
6. Pēc lēmuma stāšanās spēkā atbildīgajai personai par dzīvesvietas deklarēšanu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Fizisko personu reģistrā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

25.§
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldības dome ir izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>
2021.gada 22.septembra iesniegumu (Zilupes pilsētas pārvaldē saņemts 30.09.2021., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.1.1.7/2021/7-S) ar lūgumu pagarināt 2018.gada 16.aprīļa īres līgumu Nr.2018/10
par dzīvojamās telpas Lauku ielā 4-12, Zilupē, Ludzas novadā, īri.
Ludzas novada pašvaldības dome, izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus, konstatēja:
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes 2018.gada 29.marta sēdes lēmumu
“Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar <Vārds,
Uzvārds> (protokols Nr.4, 11.§), 2018.gada 16.aprīlī starp SIA “Zilupes LTD” un <Vārds,
Uzvārds> ir noslēgts dzīvojamās telpas Lauku iela 4-12, Zilupe, Ludzas novads, īres līgums
Nr.2018/10 uz 3 (trīs) gadiem, saglabājot tiesības pagarināt īres līgumu, ja tiks pildīti līguma
noteikumi.
Uz 2021.gada 7.oktobri īrniecei <Vārds, Uzvārds> īres maksas un komunālo maksājumu
parādu (SIA “Zilupes LTD” 2021.gada 7.oktobra izziņa).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvojamo
telpu īres likuma 8.panta piekto daļu un 9.pantu, Zilupes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas
2021.gada 8.oktobra sēdes lēmumu “Par dzīvojamās telpas pēc adreses Lauku iela 4-12, Zilupe,
Ludzas novads, īres līguma pagarināšanu” (protokols Nr.7, 1.§), ņemot vērā Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns,
Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Pagarināt 2018.gada 16.aprīļa īres līgumu Nr.2018/10 ar <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods> dzīvojamās telpas – dzīvokļa Nr.12, Lauku ielā 4, Zilupē, Ludzas novadā, īres līgumu uz 1
(vienu) gadu no šī lēmuma pieņemšanas dienas.
2. Uzdot SIA „Zilupes LTD” noslēgt vienošanos ar <Vārds, Uzvārds> par 2018.gada
16.aprīļa dzīvojamās telpas īres līguma Nr.2018/10 pagarināšanu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2.
Ludzas novada pašvaldības dome ir izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>
2021.gada 8.oktobra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 18.10.2021., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.2.2.1.2/2021/3826-S) ar lūgumu pagarināt 2020.gada 1.novembrī noslēgto īres
līgumu Nr.2020/23 par dzīvojamās telpas Dārza ielā 2-2, Zilupē, Ludzas novadā, īri.
Ludzas novada pašvaldības dome, izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus, konstatēja:
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes 2020.gada 29.oktobra sēdes lēmumu
“Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar personu”
(protokols Nr.15, 10.§), 2020.gada 1.novembrī starp SIA “Zilupes LTD” un <Vārds, Uzvārds> ir
noslēgts dzīvojamās telpas Dārza iela 2-2, Zilupe, Ludzas novads, īres līgums Nr.2020/23 uz 6
(sešiem) mēnešiem, saglabājot tiesības pagarināt īres līgumu, ja tiks pildīti līguma noteikumi.
Uz 2021.gada 7.oktobri īrniecei <Vārds, Uzvārds> nav īres maksas un komunālo
maksājumu parādu (SIA “Zilupes LTD” 2021.gada 7.oktobra izziņa).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvojamo
telpu īres likuma 8.panta piekto daļu un 9.pantu, Zilupes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas
2021.gada 18.oktobra sēdes lēmumu “Par dzīvojamās telpas pēc adreses Dārza iela 2-2, Zilupe,
Ludzas novads, īres līguma pagarināšanu” (protokols Nr.8, 1.§), ņemot vērā Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns,
Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2020.gada 1.novembra īres līgumu Nr.2020/23 <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods> dzīvojamās telpas – dzīvokļa Nr.2, Dārza ielā 2, Zilupē, Ludzas novadā, īres līgumu uz 1
(vienu) gadu no šī lēmuma pieņemšanas dienas.
2. Uzdot SIA „Zilupes LTD” noslēgt vienošanos ar <Vārds, Uzvārds> par 2020.gada
1.novembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr.2020/23 pagarināšanu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
26.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68090010141,
Miera iela 8, Kārsava, Ludzas novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un nekustamā
īpašuma atsavināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība 2021.gada 29.jūlija domes sēdē pieņēma lēmumu “Par
nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68090010141, Miera iela
8, Kārsava, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.5, 21.§).
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68090010141, Miera iela 8, Kārsava, Ludzas
novads, reģistrēta Rēzeknes tiesas Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000610576, lēmuma datums 26.02.2021. Nekustamā īpašuma kadastra numurs
68090010141, platība 0,2047 ha.
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Uz zemes vienības atrodas <Vārds, Uzvārds> 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.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Miera iela
8, Kārsava, Ludzas novads.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka
ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona pārdošanas cena ir
vienāda ar nosacīto cenu.
No minētās tiesību normas izriet, ka īpašuma pārdošanas cena, gadījumā ja par brīvu cenu
tiek atsavināts nekustamais īpašums Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtajā daļā minētajai personai, ir vienāda ar šī īpašuma nosacīto cenu.
Pamatojoties uz SIA “Interbaltija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003518352, 2021.gada
16.septembra atzinumu par nekustamā īpašuma, kas atrodas Ludzas novadā, Kārsavas pilsētā,
Miera ielā 8, patieso vērtību atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
nosacījumiem, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas standartu “Īpašumu
vērtēšana” LVS 401:2013 sadaļa 3.15 “Patiesā vērtība” un p.2.1.3., nosakot, ka visvairāk
iespējamā patiesā vērtība atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
nosacījumiem ir EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro un 00 centi).
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība uz 2021.gada 1.janvāri noteikta EUR 1381,00
(viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit viens euro un 00 centi).
Nekustamā īpašuma novērtēšanas izdevumi sastāda EUR 157,30 (viens simts piecdesmit
septiņi euro un 30 centi).
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdības novēršanas likuma 3.panta
otrais punkts nosaka, ka manta atsavināma vai nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu.
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.punktu,
8.panta sesto daļu 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdības novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Miera iela 8, Kārsava, Ludza novads, kadastra numurs
6809 001 0141 nosacīto cenu EUR 1457,30 (viens tūkstotis četri simti piecdesmit septiņi euro
un 30 centi).
2. Noteikt pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 8, Kārsava, Ludzas novads,
atsavināšanas veidu - pārdošana par nosacīto cenu.
3. Noteikt <Vārds, Uzvārds> pirmpirkuma tiesības uz Ludzas novada pašvaldības
nekustamo īpašumu Miera iela 8, Kārsava, Ludzas novads.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma Miera iela 8, Kārsava, Ludzas novads atsavināšanu LR likuma „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likums” noteiktajā kārtībā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
27.§
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Par nekustamā īpašuma “Kopstrauja” , Goliševas pagasts, Ludzas novads neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68540030115, nosacītās cenas apstiprināšanu un
nekustamā īpašuma atsavināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība 2021.gada 29.jūlija domes sēdē pieņēma lēmumu “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68540030115, kas
atrodas Goliševas pagastā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai (protokols Nr.5, 27.§).
Nekustamais īpašums “Kopstrauja”, Goliševas pagasts, Kārsavas novads, reģistrēts
Rēzeknes tiesas 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.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
“Kopstrauja”, Goliševas pagasts, Ludzas novads.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka,
ka ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona pārdošanas cea ir
vienāda ar nosacīto cenu.
No minētās tiesību normas izriet, ka īpašuma pārdošanas cena, gadījumā ja par brīvu
cenu tiek atsavināts nekustamais īpašums Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtajā daļā minētajai personai, ir vienāda ar šī īpašuma nosacīto cenu.
Nosacītā cena, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta
6.punktu, ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā
paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Pamatojoties uz SIA “Interbaltija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003518352,
2021.gada 15.septembra atzinumu par nekustamā īpašuma, kas atrodas Ludzas novadā, Goliševas
pagasta, “Kopstrauja”, patieso vērtību atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
nosacījumiem, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas standartu “Īpašumu
vērtēšana” LVS 401:2013, nosakot, ka visvairāk iespējamā patiesā vērtība atbilstoši Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem ir EUR 54400,00 (piecdesmit četri tūkstoši
četri simti euro un 00 centi).
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība uz 2021.gada 1.janvāri noteikta EUR 12805,00
(divpadsmit tūkstoši astoņi simti pieci euro un 00 centi).
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,
8.panta sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kopstrauja”, Goliševas pagasts, Ludza novads,
kadastra numurs 6854 003 0115 nosacīto cenu EUR 54400,00 (piecdesmit četri tūkstoši četri
simti euro un 00 centi).
2. Noteikt pašvaldības nekustamā īpašuma “Kopstrauja”, Goliševas pagasts, Ludzas
novads, atsavināšanas veidu - pārdošana par nosacīto cenu.
3. Noteikt Lauksaimniecības ražojumu kopīgās pārstrādes un realizācijas kooperatīvai
sabiedrībai “STRAUJA”, reģistrācijas Nr.46803002530, juridiskā adrese: Goliševa, Goliševas
pagasts, Kārsavas novads, LV-5704, pirmpirkuma tiesības uz Ludzas novada pašvaldības
nekustamo īpašumu “Kopstrauja”, Goliševas pagasts, Ludzas novads.
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4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma “Kopstrauja”, Goliševas pagasts, Ludzas novads atsavināšanu LR likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums” noteiktajā kārtībā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

28.§
Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – lietota traktora T150K, valsts
reģistrācijas numurs T8487LC otrās izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība 2021.gada 26.augusta domes sēdē pieņēma lēmumu “Par
kustamās mantas – lietota traktora T150K, valsts reģistrācijas numurs T8487LC pirmās izsoles
rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(protokols Nr.7, 66.§).
2021.gada 27.septembrī tika rīkota kustamās mantas – lietota traktora T150K, valsts
reģistrācijas numurs T8487 otrā izsole, uz kuru bija reģistrējušies trīs pretendenti. Augstāko
cenu EUR 1412,00 (viens tūkstotis četri simti divpadsmit euro un 00 centi) t.sk. PVN piedāvāja
– fiziska persona <Vārds, Uzvārds>, kurš Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā un
izsoles noteikumos paredzētajā termiņā nesamaksāja pirkuma maksu. Pamatojoties uz izsoles
noteikumu 4.daļas 4.3.punktu kustamā manta tika piedāvāta izsoles dalībniekam, kurš solīja
augstāko cenu pirms kustāmās mantas nosolītāja nosolītās cenas. Nākošā augstākā nosolītā cena
EUR 1392,00 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit divi euro un 00 centi) t.sk. PVN, ko
piedāvāja – fiziska persona <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> un
ieguva tiesības iegūt īpašumā kustamo mantu – lietotu traktoru T150K, valsts reģistrācijas
numurs T8487LC.
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 kustamo mantu
nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma maksā”
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 1392,00
(viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit divi euro un 00 centi) apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un 27. punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, 34.panta otro daļu,
36.panta pirmo daļu, pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2021.gada
27.septembrī organizētās izsoles rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt kustamās mantas - lietota traktora T150K, valsts reģistrācijas numurs
T8487LC, 2021.gada 27.septembra otrās izsoles rezultātus. Kustamā manta nosolīta par
EUR 1392,00 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit divi euro un 00 centi) t.sk.PVN. 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.
29.§
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Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – lietotas traktora piekabes
MMZ-771B, valsts reģistrācijas numurs P7406LT otrās izsoles protokola un izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība 2021.gada 26.augusta domes sēdē pieņēma lēmumu “Par
kustamās mantas – lietotas traktora piekabes MMZ-771B, valsts reģistrācijas numurs P7406LT
pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 65.§).
2021.gada 27.septembrī tika rīkota kustamās mantas – lietotas traktora piekabes
MMZ-771B, valsts reģistrācijas numurs P7406LT otrā izsole, uz kuru bija reģistrējušies divi
pretendenti. Augstāko cenu EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi) t.sk. PVN
piedāvāja – fiziska persona <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>un
ieguva tiesības iegūt īpašumā kustamo mantu – lietotu traktora piekabi MMZ-771B, valsts
reģistrācijas numurs P7406LT.
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 kustamo mantu
nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma maksā”
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> ir samaksājis visu pirkuma
maksu EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi) apmērā t.sk. PVN.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un 27.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, 34.panta otro daļu,
36.panta pirmo daļu, pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2021.gada
27.septembrī organizētās izsoles rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt kustamās mantas - lietotas traktora piekabes MMZ-771B, valsts reģistrācijas
numurs P7406LT, 2021.gada 27.septembra otrās izsoles rezultātus. Kustamā manta nosolīta par
EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi) t.sk. PVN. 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.
30.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.53, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 23.septembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.53, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.8,
12.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
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1) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 9100,00 (deviņi tūkstoši viens simts euro un 00 centu) apmērā.
Dzīvokļa īpašums Nr.53, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 655 53.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 19.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.53, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.53, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002286, kas sastāv no dzīvokļa 53,54 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
5354/291310 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060042001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010060042 pārdošanas cenu EUR 9100,00 (deviņi tūkstoši viens simts euro un
00 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> par
summu – EUR 9100,00 (deviņi tūkstoši viens simts euro un 00 centu) apmērā, kuru personai ir
jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav
ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2021.gada 23.septembra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.53, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.8, 12.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
31.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.25, 18.novembra ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 21.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.25,
18.novembra ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.9, 12.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.25, 18.novembra ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 355 - 25.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 9329,30 (deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro un 30 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 19.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.25, 18.novembra ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,

57
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.25, 18.novembra ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002582, kas sastāv no dzīvokļa 55,5 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
5347/294106 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060044001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010060044 pārdošanas cenu EUR 9329,30 (deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit
deviņi euro un 30 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>par
summu – EUR 9329,30 (deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro un 30 centu) apmērā,
kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par
objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2021.gada 21.jūnija
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.25, 18.novembra ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.9, 12.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
32.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Liepājas ielā 12A, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 25.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.7,
Liepājas ielā 12A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.5, 26.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.7, Liepājas ielā 12A, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 908 - 7.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 8818,59 (astoņi tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit euro un 59 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 19.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.7 Liepājas ielā 12A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot
vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.7, Liepājas ielā 12A, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002576, kas sastāv no dzīvokļa 53,2 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
5152/63197 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010040110001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010040110 pārdošanas cenu EUR 8818,59 (astoņi tūkstoši astoņi simti
astoņpadsmit euro un 59 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> par
summu – EUR 8818,59 (astoņi tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit euro un 59 centu) apmērā, kuru
personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par
objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
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3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2021.gada 25.marta
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Liepājas ielā 12A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.5, 26.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

33.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 29.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.15,
Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.6, 23.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.15, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 771 - 15.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 13317,09 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti septiņpadsmit euro un 09 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 19.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.15 Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot
vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.15, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra numuru
68019002577, kas sastāv no dzīvokļa 67,1 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 671/15295
no būves ar kadastra apzīmējumu 68010030042001 un zemes ar kadastra apzīmējumu
68010030042 pārdošanas cenu EUR 13317,09 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti septiņpadsmit euro
un 09 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> par
summu – EUR 13317,09 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti septiņpadsmit euro un 09 centu) apmērā,
kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par
objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2021.gada 29.aprīļa
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.6, 23.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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34.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Blaumaņa ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 25.februārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.3, Blaumaņa ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.4, 28.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.3, Blaumaņa ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 350 - 3.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 10315,79 (desmit tūkstoši trīs simti piecpadsmit euro un 79 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 19.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.3 Blaumaņa ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot
vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.3, Blaumaņa ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002571, kas sastāv no dzīvokļa 59,4 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
5953/406147 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060178001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010060178 pārdošanas cenu EUR 10315,79 (desmit tūkstoši trīs simti
piecpadsmit euro un 79 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> par
summu – EUR 10315,79 (desmit tūkstoši trīs simti piecpadsmit euro un 79 centu) apmērā, kuru
personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par
objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2021.gada 25.februāra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Blaumaņa ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.4, 28.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
35.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.27, Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 27.maijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.27,
Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.8, 16.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.27, Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 409 – C27.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 7308,29 (septiņi tūkstoši trīs simti astoņi euro un 29 centu) apmērā.
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 19.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.27, Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot
vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.27, Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra numuru
68019002580, kas sastāv no dzīvokļa 42,2 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
4406/132154 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060041001 un domājamās daļas
4406/353130 no zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040041 pārdošanas cenu EUR 7308,29
(septiņi tūkstoši trīs simti astoņi euro un 29 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>par
summu – EUR 7308,29 (septiņi tūkstoši trīs simti astoņi euro un 29 centu) apmērā, kuru
personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par
objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2021.gada 27.maija
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.27, Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.8, 16.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
36.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 29.oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.18, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.15,
17.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.18, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 779 – 18.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 8797,60 (astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi euro un 60 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 19.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.18, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.18, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002563, kas sastāv no dzīvokļa 55,4 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
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5202/194302 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010030055001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010030055 pārdošanas cenu EUR 8797,60 (astoņi tūkstoši septiņi simti
deviņdesmit septiņi euro un 60 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> par
summu – EUR 8797,60 (astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi euro un 60 centu)
apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu
par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2020.gada 29.oktobra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.15, 17.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
37.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 25.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.8,
Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.5, 25.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.8, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 626 – 8.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 6785,69 (seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci euro un 69 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 19.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.8, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot
vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.8, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra numuru
68019002574, kas sastāv no dzīvokļa 38,2 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 378/27704
no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060183001 un zemes ar kadastra apzīmējumu
68010060183 pārdošanas cenu EUR 6785,69 (seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci euro
un 69 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> par
summu – EUR 6785,69 (seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci euro un 69 centu) apmērā,
kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par
objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2021.gada 25.marta
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.5, 25.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
38.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.16, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 24.septembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.16, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.14, 21.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.16, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 626 – 16.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 10302,43 (desmit tūkstoši trīs simti divi euro un 43 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 19.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.16, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot
vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.16, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra numuru
68019002579, kas sastāv no dzīvokļa 58,7 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 614/27704
no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060183001 un zemes ar kadastra apzīmējumu
68010060183 pārdošanas cenu EUR 10302,43 (desmit tūkstoši trīs simti divi euro un 43 centu)
apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> par
summu – EUR 10302,43 (desmit tūkstoši trīs simti divi euro un 43 centu) apmērā, kuru personai
ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav
ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2020.gada 24.septembra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.16, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.14, 21.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
39.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības Gaismas iela 29,
Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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2021.gada 27.maijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
apbūvētas zemes vienības 565 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010070160, Gaismas iela 29,
Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.8, 19.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 870,00 (astoņi simti septiņdesmit euro un 00 centu) vērtībā apmērā.
Nekustamais īpašums - Gaismas iela 29, Ludza, Ludzas novads reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000542035 ar kadastra numuru 68010070160, kas
sastāv no zemes vienības 565 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010070160.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 19.oktobra lēmumu „ Par nekustamā
īpašuma, apbūvētas zemes vienības Gaismas iela 29, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu”, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas
novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - Gaismas iela 29, Ludza, Ludzas novads ar kadastra
numuru 68010070160, kas sastāv no zemes vienības 565 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010070160, pārdošanas cenu EUR 870,00 (astoņi simti septiņdesmit euro un 00 centu).
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> par
summu – EUR 870,00 (astoņi simti septiņdesmit euro un 00 centu) apmērā, kuru personai ir
jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav
ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2021.gada 27.maija
lēmums „Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 565 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010070160, Gaismas iela 29, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai”
(protokols Nr.8, 19.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

40.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības Piekalna iela 5,
Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 29.jūlijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
apbūvētas zemes vienības 602 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010489, Piekalna iela 5,
Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.5, 29.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Nekustamais īpašums - Piekalna iela 5, Ludza, Ludzas novads reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000615759 ar kadastra numuru 68010010489, kas
sastāv no zemes vienības 0,0602 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010489.
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2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 955,57 (deviņi simti piecdesmit pieci euro un 57 centu) vērtībā apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 19.oktobra lēmumu „ Par nekustamā
īpašuma, apbūvētas zemes vienības Piekalna iela 5, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu”, ņemot vērā ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - Piekalna iela 5, Ludza, Ludzas novads ar kadastra
numuru 68010010489, kas sastāv no zemes vienības 0,0602 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68010010489, pārdošanas cenu EUR 955,57 (deviņi simti piecdesmit pieci euro un 57 centu).
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> par
summu – EUR 955,57 (deviņi simti piecdesmit pieci euro un 57 centu) apmērā, kuru personai ir
jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav
ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2021.gada 29.jūlija
lēmums „Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 602 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010489, Piekalna iela 5, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai”
(protokols Nr.5, 29.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
41.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības Jelgavas iela 13,
Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 25.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
apbūvētas zemes vienības 1206 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010060252, Jelgavas iela
13, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.5, 27.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Nekustamais īpašums - Jelgavas iela 13, Ludza, Ludzas novads reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000617920 ar kadastra numuru 68010060252, kas
sastāv no zemes vienības 0,1205 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68010060252.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 3780,80 (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un 80 centu) vērtībā apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 19.oktobra lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, apbūvētas zemes vienības Jelgavas iela 13, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu”, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas
novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - Jelgavas iela 13, Ludza, Ludzas novads ar kadastra
numuru 68010060252, kas sastāv no zemes vienības 0,1205 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68010060252, pārdošanas cenu EUR 3780,80 (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un 80
centu).
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> par
summu – EUR 3780,80 (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un 80 centu) apmērā, kuru
personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par
objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2021.gada 25.marta
lēmums „Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 1206 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010060252, Jelgavas iela 13, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai”
(protokols Nr.5, 27.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

42.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Druvas”, Briģu pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 25.februārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0546, 2,5 ha platībā, kas atrodas Briģu
pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.4, 25.§).
Nekustamais īpašums – “Druvas”, Briģu pagasts, Ludzas novads reģistrēts Briģu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000615178 ar kadastra numuru 68460070582, kas sastāv no
zemes vienības 3,1 ha platībā (t.sk. 1,2 ha mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68460070546 uz
Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu EUR 7919,91 (septiņi tūkstoši deviņi simti deviņpadsmit euro un
91 centu).
2021.gada 19.oktobrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Druvas”, Briģu pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, zemes vienības “Druvas”, Briģu pagasts, Ludzas
novads ar kadastra numuru 68460070582, kas sastāv no zemes vienības 3,1 ha platībā (t.sk. 1,2
ha mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68460070546 izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 7919,91 (septiņi tūkstoši deviņi simti
deviņpadsmit euro un 91 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
43.§
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Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.17, Pauguru iela 1, Kivdolova, Pureņu pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 29.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.17,
“Pauguriņi”, Kivdolovā, Pureņu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols
Nr.6, 22.§).
Nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.17, Pauguru ielā 1, Kivdolovā, Pureņu
pagastā, Ludzas novadā reģistrēts Pureņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.179 - 17 ar
kadastra numuru 68889000005, kas sastāv no dzīvokļa 34,9 m2 platībā, kopīpašuma domājamās
daļas 349/9386 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68880040276001; 68880040276002;
68880040276003 un zemes ar kadastra apzīmējumiem 68880040276; 68880040238 uz Ludzas
novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu EUR 866,43 (astoņi simti sešdesmit seši euro un 43 centu).
2021.gada 19.oktobrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.17, Pauguru iela 1, Kivdolova, Pureņu
pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns,
Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa īpašuma Nr.17, Pauguru ielā 1, Kivdolovā,
Pureņu pagastā, Ludzas novadā ar kadastra numuru 68889000005, kas sastāv no dzīvokļa 34,9
m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 349/9386 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68880040276001; 68880040276002; 68880040276003 un zemes ar kadastra apzīmējumiem
68880040276; 68880040238 izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu, pirmās izsoles
sākumcenu - EUR 866,43 (astoņi simti sešdesmit seši euro un 43 centu) apmērā un izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

44.§
Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā, izsoles
protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 26.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 39.§).
2021.gada 6.oktobrī tika rīkota nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.1, Tālavijas iela 27,
Ludza, Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās divi pretendenti. Augstāko cenu piedāvāja fiziska
persona Imants Plešners, personas kods 210783-11427. Pretendents nosolīja augstāko cenu
EUR 2349,63 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi euro 63 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.1, Tālavijas iela 27, Ludza, Ludzas novads.
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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. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
Imants Plešners ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 2349,63 (divi tūkstoši trīs simti
četrdesmit deviņi euro 63 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas novada
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2021.gada 6.oktobra organizētās izsoles
rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.1, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas
novadā ar kadastra numuru 68019002570, kas sastāv no dzīvokļa 37,1 m2 platībā, kopīpašuma
domājamās daļas 3651/21999 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010050099001;
68010050099002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010050099, 2021.gada 6.oktobra izsoles
rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 2349,63 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit
deviņi euro 63 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
45.§
Par nekustamā īpašuma - “Daļina”, Stankeviči, Rundēnu pagasts, Ludzas novads,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 26.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma – zemes vienības “Daļina”, Stankeviči, Rundēnu pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 42.§).
2021.gada 6.oktobrī tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības “Daļina”, Stankeviči,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās viens pretendents, juridiska persona SIA
“SOLUMI”, reģistrācijas numurs 40003674064. Pretendents nosolīja augstāko cenu
EUR 6081,74 (seši tūkstoši astoņdesmit viens euro 74 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Daļina”, Stankeviči, Rundēnu 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. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
SIA “SOLUMI” ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 6081,74 (seši tūkstoši
astoņdesmit viens euro 74 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas novada
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2021.gada 6.oktobra organizētās izsoles

68
rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Daļina”, Stankeviči, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads ar kadastra numuru 68920060050, kas sastāv no zemes vienības 1,2 ha platībā (t.sk. 1,0
ha mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68920060050, 2021.gada 6.oktobra izsoles rezultātus.
Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 6081,74 (seši tūkstoši astoņdesmit viens euro 74 centi).
Par izsoles uzvarētāju atzīt SIA “SOLUMI”, reģistrācijas numurs 40003674064, juridiskā adrese:
Vīlandes iela 1 - 21, Rīga.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
46.§
Par nekustamā īpašuma - “Ežmaļi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 26.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma – zemes vienības “Ežmaļi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 40.§).
2021.gada 6.oktobrī tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības “Ežmaļi”, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās viens pretendents, fiziska persona Pēteris Laizāns,
personas kods 180764-12809. Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR 2716,37 (divi tūkstoši
septiņi simti sešpadsmit euro 37 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Ežmaļi”, Isnaudas 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. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
Pēteris Laizāns ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 2716,37 (divi tūkstoši septiņi
simti sešpadsmit euro 37 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas novada
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2021.gada 6.oktobra organizētās izsoles
rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Ežmaļi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68580060099, kas sastāv no zemes vienības 0,63 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580060156, 2021.gada 6.oktobra izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts
par EUR 2716,37 (divi tūkstoši septiņi simti sešpadsmit euro 37 centi). Par izsoles uzvarētāju
atzīt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>.

69
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
47.§
Par nekustamā īpašuma - “Auziņi”, Istras pagasts, Ludzas novads,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 26.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma – zemes vienības “Auziņi”, Istras pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 41.§).
2021.gada 6.oktobrī tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības “Auziņi”, Istras
pagasts, Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās divi pretendenti. Augstāko cenu piedāvāja fiziska
persona <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>. Pretendente nosolīja augstāko cenu EUR 15366,37
(piecpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit seši euro 37 centi) un ir ieguvusi tiesības iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Auziņi”, Istras 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. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
Jeļena Kudaibergenova ir samaksājusi visu pirkuma maksu EUR 15366,37 (piecpadsmit
tūkstoši trīs simti sešdesmit seši euro 37 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas novada
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2021.gada 6.oktobra organizētās izsoles
rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Auziņi”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra
numuru 68600060049, kas sastāv no zemes vienības 6,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68600060049, 2021.gada 6.oktobra izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par
EUR 15366,37 (piecpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit seši euro 37 centi). Par izsoles
uzvarētāju atzīt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
48.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
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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 22.septembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.15,
Blaumaņa ielā37, Ludzā, Ludzas novadā īrnieka, Nikolaja Pižonkova 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 19.oktobra lēmumu „Par
dzīvokļa īpašuma Nr.15, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.15, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.15, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Blaumaņa ielā 3 – 15, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

49.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68600010099, “Juzefas”, Meļņiki, Istras pagastā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība saņēma 2021.gada 10.oktobra Artūra Duboka iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts 11.10.2021. ar Nr.2.2.9.4/2021/3719-S) ar lūgumu atsavināt apbūvētu
zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0099 “Juzefas”, Meļņiki, Istras
pagasts, Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas Artūra Duboka piederošā būves, kas reģistrēta Istras pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā 100000615829, ar kadastra apzīmējumiem 68600010099001;
68600010099002 un 68600010099005 pēc adreses “Juzefas”, Meļņiki, Istras pagasts, 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
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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 19.oktobrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68600010099, “Juzefas”, Meļņiki, Istras pagastā, Ludzas novadā 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 Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11
(Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes vienību 0,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6860 001 0099 “Juzefas”, Meļņiki, Istras pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam A.Triznam sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0099
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.

50.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.13, Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas novadā
atsavināšanas procedūras izbeigšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 26.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.13, Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.7,
34.§).
2021.gada 4.oktobrī tika reģistrēts dzīvokļa Nr.13, Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas novadā
īrnieka <Vārds, Uzvārds> iesniegums par atteikumu no augstāk minētā dzīvokļa atsavināšanas
procedūras, sakarā ar finansiālām grūtībām.
2021.gada 19.oktobrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.13, Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas novadā
atsavināšanas procedūras izbeigšanu”, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11
(Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvokļa Nr.13, Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra numuru
68019002566, kas sastāv no dzīvokļa 67,1 m2 platībā, kopīpašuma 672/19312 domājamās daļas
no būves ar kadastra apzīmējumu 68010030034001 un zemes ar kadastra apzīmējumu
68010030034 atsavināšanas procedūru.
2. Atcelt Ludzas novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma
Nr.13, Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.2, 30.§) un
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2021.gada 28.oktobra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.13, Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas
novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 34.§).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
51.§
Par pašvaldības iestādes “Ludzas novada tūrisma informācijas centrs”
nosaukuma maiņu
E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ludzas
novada domes 2021.gada 2.jūlija saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Ludzas novada pašvaldības
nolikums” 6.55.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 1.novembri mainīt pašvaldības iestādes “Ludzas novada tūrisma
informācijas centrs” nosaukumu uz “Ludzas novada tūrisma centrs”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

52.§
Par Ludzas novada tūrisma centra nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā
Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada tūrisma centra nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Šis lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.novembrī.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Ludzas novada tūrisma
informācijas centra nolikumu (apstiprināts ar Ludzas novada domes 2009.gada 27.augusta sēdes
lēmumu (protokols Nr.9, 17.§)).
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
53.§
Par Ludzas novada tūrisma centra vadītāja amatalgas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta pirmās daļas
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1.punktu, 11.pantu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 1.novembri noteikt Ludzas novada tūrisma centra vadītāja mēnešalgu
EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 1,0 – EUR 1100,00.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
54.§
Par Ludzas Kultūras nama direktora amatalgas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
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 – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 1.novembri noteikt Ludzas Kultūras nama direktora mēnešalgu
EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 1,0 – EUR 1100,00.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
55.§
Par pašvaldības iestādes “Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka”
nosaukuma maiņu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ludzas
novada domes 2021.gada 2.jūlija saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Ludzas novada pašvaldības
nolikums” 6.59.apakšpunktu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 1.novembri mainīt pašvaldības iestādes “Ludzas pilsētas galvenā
bibliotēka” nosaukumu uz “Ludzas novada bibliotēka”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

56.§
Par Ludzas novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā
Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada bibliotēkas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Šis lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.novembrī.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Ludzas pilsētas galvenās
bibliotēkas nolikumu (apstiprināts ar Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 28.§)).
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
57.§
Par Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (precizēts 13.punkts), sēdes
vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
Īstenojot
administratīvi teritoriālo reformu, lai realizētu
Latvijas Republikas
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā pašvaldībai uzticētās funkcijas, uzdevumus un
pienākumus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 15.punktu un
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 10.panta pirmo,
trešo un sesto daļu, 12.panta pirmo, otro un trešo daļu, 13.panta otro un trešo daļu un Pārejas
noteikumu 4.punktu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 1.novembri izveidot Ludzas novada pašvaldības civilstāvokļa aktu
reģistrācijas institūciju - Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļu kā iestādes “Ludzas novada
pašvaldības centrālā administrācija” nodaļu.
2. Noteikt par Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirkni Ludzas novada
administratīvo teritoriju.
3. Noteikt dzimtsarakstu nodaļas pieņemšanas vietas:
3.1. Raiņa ielā 16 A, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701;
3.2. Vienības ielā 53, Kārsavā, Ludzas novadā, LV-5717;
3.3. Raiņa ielā 13, Zilupē, Ludzas novadā, LV-5751.
4. Apstiprināt Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumu saskaņā ar lēmuma
1.pielikumu.
5. Apstiprināt Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļas veidlapu saskaņā ar lēmuma
2.pielikumu.
6. Ar 2021.gada 31.oktobri savu darbību izbeidz Ludzas novada pašvaldības dzimtsarakstu
nodaļa, Ciblas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Kārsavas novada pašvaldības
dzimtsarakstu nodaļa, Zilupes novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa.
7. Atzīt par spēku zaudējušiem:
7.1. Ciblas novada pašvaldības 2009.gada 22.decembra lēmumu “Par pašvaldības
dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu” (protokols Nr.12, 1.§);
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7.2. Ludzas novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija lēmumu “Novada pašvaldības
dzimtsarakstu nodaļas izveidošana” (protokols Nr.5, 23.§);
7.3. Kārsavas novada pašvaldības 2009.gada 29.jūlija lēmumu “Novada pašvaldības
dzimtsarakstu nodaļas izveidošana” (protokols Nr.4, 7.§);
7.4. Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta lēmumu “Novada pašvaldības
dzimtsarakstu nodaļas izveidošana” (protokols Nr.6, 2.§).
8. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta saskaņojumu, ar
2021.gada 1.novembri iecelt Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā Aiju
Andersoni, personas kods 161161-12802.
9. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta saskaņojumu, ar
2021.gada 1.novembri iecelt Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amatā
Irēnu Lipsku, personas kods 230753-12802.
10. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta saskaņojumu, ar
2021.gada 1.novembri iecelt Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amatā
Dainu Rudzīti, personas kods 181077-12805.
11. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta saskaņojumu, ar
2021.gada 1.novembri iecelt Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amatā
Skaidrīti Marčenoku, personas kods 130157-12805.
12. Uzdot pašvaldības sekretārei nosūtīt publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un
Ludzas novada pašvaldības mājas lapā informāciju par Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļas
izveidošanu un tās darbības teritoriju, kā arī par Ciblas novada pašvaldības dzimtsarakstu
nodaļas, Ludzas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas, Kārsavas novada pašvaldības
dzimtsarakstu nodaļas, Zilupes novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas darbības izbeigšanu.
13. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam izveidot Ciblas
novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas, Kārsavas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas,
Zilupes novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas dokumentācijas nodošanai lietu pieņemšanasnodošanas komisiju, nosakot lietu nodošanas termiņu līdz 2021.gada 1.novembrim.
58.§
Par Kārsavas novada bāriņtiesas locekles Larisas Žukovas atbrīvošanu no amata
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldības dome ir izskatījusi Kārsavas novada bāriņtiesas locekles,
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> 2021.gada 5.oktobra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā
saņemts 06.10.2021., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/873) ar lūgumu atbrīvot no
Kārsavas novada bāriņtiesas locekļa amata pēc pašas vēlēšanās.
Ludzas novada pašvaldības dome, izskatot jautājumu par <Vārds, Uzvārds> atbrīvošanu
no Kārsavas novada bāriņtiesas locekļa amata, konstatēja:
1) no 2019.gada 1.septembra <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, tika ievēlēta par
Kārsavas novada bāriņtiesas locekli, pamatojoties uz Kārsavas novada domes 2019.gada
28.augusta sēdes lēmumu „Par Kārsavas novada bāriņtiesas ievēlēšanu” (protokols Nr.10, 2.&);
2) Bāriņtiesu likuma 14.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka: “Ar bāriņtiesas priekšsēdētāju,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli darba tiesiskā attiecības izbeidz, ja: 1)
ir iestājies kāds no Darba likumā noteiktajiem darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumiem;
2) ir konstatēts kāds no šā likuma 11. pantā minētajiem apstākļiem; 3) sešu mēnešu laikā pēc
atstādināšanas saskaņā ar šā likuma 13. panta ceturto daļu attiecīgā amatpersona nav apguvusi
šā likuma 10. panta trešajā daļā noteikto mācību programmu; 4) ir saņemts atkārtots negatīvs
kvalifikācijas komisijas atzinums par profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu - sertifikāciju.”;
3) Darba likuma 100.panta pirmā daļa nosaka “Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt
darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks
uzteikuma termiņš.[..]”;
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4) likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punkts nosaka “Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: [..] 26) ievēlēt un
atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus;”.
Pamatojoties uz <Vārds, Uzvārds>, iesniegumu, Bāriņtiesu likuma 14.panta pirmās daļas
1.punktu, Darba likuma 100.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
26.punktu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> no Kārsavas novada bāriņtiesas locekļa
amata ar 2021.gada 4.novembri (pēdējā darba diena), saskaņā ar Darba likuma 100.panta pirmo
daļu.
2. Kārsavas novada bāriņtiesas loceklei <Vārds, Uzvārds> nodot uz Kārsavas novada
bāriņtiesas priekšsēdētājai I.Čoičai pieņemt lietas un līdz 2021.gada 4.novembrim sastādīt lietu
un bāriņtiesas locekļa pārziņā esošo materiālo vērtību nodošanas-pieņemšanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
59.§
Par Ludzas novada bāriņtiesas izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28.pantu, uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Bāriņtiesu likuma 2.panta pirmo, trešo un septīto daļu, 7.panta otro daļu,
, Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Izveidot pašvaldības aizbildnības un aizgādnības iestādi – “Ludzas novada bāriņtiesa”,
apvienojot šādas pašvaldības iestādes:

2.
3.
4.
5.

6.

1.1.
iestādi “Ciblas novada bāriņtiesa”
1.2.
iestādi “Ludzas novada bāriņtiesa”
1.3.
iestādi “Kārsavas novada bāriņtiesa”
1.4.
iestādi “Zilupes novada bāriņtiesa”.
Noteikt, ka iestāde “Ludzas novada bāriņtiesa” uzsāk darbību ar 2022.gada 1.janvāri.
Noteikt par Ludzas novada bāriņtiesas darbības teritoriju Ludzas novada administratīvo
teritoriju.
Apstiprināt Ludzas novada bāriņtiesas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Noteikt, ka iestāde “Ludzas novada bāriņtiesa” ir iestāžu “Ciblas novada bāriņtiesa”,
“Ludzas novada bāriņtiesa”, “Kārsavas novada Bāriņtiesa” un “Zilupes novada Bāriņtiesa”
mantas un saistību pārņēmēja.
Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram izveidot lietu pieņemšanas – nodošanas
komisiju Ciblas, Ludzas, Kārsavas un Zilupes novadu bāriņtiesu lietu nodošanai Ludzas
novada bāriņtiesas priekšsēdētājam līdz 2021.gada 30.decembrim.
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Noteikt, ka Ludzas novada bāriņtiesas sastāvā ir 9 (deviņas) amatpersonas: bāriņtiesas
priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un 7 (septiņi) bāriņtiesas locekļi.
8. Noteikt Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja mēneša algu EUR 1600,00 apmērā, ar
amata likmi 1,0 – EUR 1600,00.
9. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram līdz 2021.gada 5.novembrim izveidot
komisiju atklāta pretendentu konkursa uz bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amata vietām izsludināšanai un vērtēšanai.
10. Reģistrēt iestādi “Ludzas novada Bāriņtiesa” Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
7.

60.§
Par Ludzas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 19.punktu, Vispārējās izglītības likuma 54.pantu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.709 “Noteikumi
par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” 9.punktu un Ludzas novada pašvaldības
02.07.2021. saistošo noteikumu Nr.1/2021 ”Ludzas novada pašvaldības nolikums” 15.punktu,
Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Izveidot Ludzas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
Inese Romanova - Ludzas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece;
Komisijas locekļi:
Sarmīte Upīte – Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” logopēde;
Jekaterina Fjodorova – Ludzas novada Izglītības pārvaldes izglītības psiholoģe;
Svetlana Stukāne – Ludzas novada Izglītības pārvaldes speciālā pedagoģe;
Tatjana Jakubova - SIA "Rēzeknes slimnīca" bērnu psihiatre.
2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu
saskaņā ar pielikumu.
3. Šis lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.novembri.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem:
4.1. Ludzas novada domes 2019.gada 28.marta sēdē (protokols Nr.6, 10.§) apstiprināto
Ludzas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.
4.2. Ludzas novada domes 2010.gada 22.aprīļa sēdē (protokols Nr.8, 13.§) apstiprināto
Ludzas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu.
4.3. Kārsavas novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdē (protokols Nr.1, 39.§)
apstiprināto Kārsavas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu un
sastāvu.
61.§
Par Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
sastāva apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju
57.panta otro daļu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas
novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju šādā
sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Modris Karpovs – Ludzas novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
Kristīne Nikolajeva - Juridiskās nodaļas vadītāja
Anna Orinska - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste
Komisijas locekle-sekretāre:
Aina Poikāne - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
speciāliste
2. Šis lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.novembrī.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem visus Ludzas novadā iekļauto
vietējo pašvaldību (Ciblas novada pašvaldības, Ludzas novada pašvaldības, Kārsavas novada
pašvaldības, Zilupes novada pašvaldības) iepriekš pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar pašvaldības
dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvu, izveidošanu un darbību.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītājai I.Kamzolei
organizēt valsts amatpersonu saraksta grozījumu sastādīšanu un iesniegšanu elektroniskā veidā
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam
Jakovļevam.
62.§
Par Ludzas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemēm tiesiskuma
izvērtēšanas komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu un likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1 pantu,
MK 02.12.2014. noteikumu Nr.748 „Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”
16.punktu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
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Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemēm
tiesiskuma izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Valdis Maslovskis – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3.vietnieks
Komisijas locekļi:
Anatolijs Trizna - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
Anna Orinska - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste
Vilhelms Kušners – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
Ludmila Krišāne - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste
Komisijas locekle – sekretāre:
Sniedze Irbe - Juridiskās nodaļas juriskonsulte
2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemēm tiesiskuma
izvērtēšanas komisijas nolikumu, saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Šis lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.novembrī.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem visus Ludzas novadā iekļauto
vietējo pašvaldību (Ciblas novada pašvaldības, Ludzas novada pašvaldības, Kārsavas novada
pašvaldības, Zilupes novada pašvaldības) iepriekš pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar darījumiem
ar lauksaimniecības zemēm komisijas sastāvu, izveidošanu un darbību.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītājai I.Kamzolei
organizēt valsts amatpersonu saraksta grozījumu sastādīšanu un iesniegšanu elektroniskā veidā
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam
Jakovļevam.

63.§
Par Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles
komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas
tiesību izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Ilona Igovena – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi:
Anatolijs Trizna - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
Anna Orinska - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste
Vilhelms Kušners – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
Aina Poikāne - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
speciāliste
Komisijas locekle – sekretāre:
Sniedze Irbe - Juridiskās nodaļas juriskonsulte
2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas
tiesību izsoles komisijas nolikumu, saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Šis lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.novembrī.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem visus Ludzas novadā iekļauto
vietējo pašvaldību (Ciblas novada pašvaldības, Ludzas novada pašvaldības, Kārsavas novada
pašvaldības, Zilupes novada pašvaldības) iepriekš pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar Nekustamā
īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvu, izveidošanu un darbību.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītājai I.Kamzolei
organizēt valsts amatpersonu saraksta grozījumu sastādīšanu un iesniegšanu elektroniskā veidā
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
64.§
Par Ludzas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāva
un nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11
(Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisiju šādā
sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Edgars Mekšs – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas locekļi:
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Ināra Strazda - Administratīvās nodaļas personāla speciālists
Līga Mežule - Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Ināra Silicka - Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece
Juris Atstupens - Ludzas novada domes deputāts
Komisijas loceklis-sekretārs:
Kristīne Nikolajeva - Juridiskās nodaļas vadītāja
2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumu,
saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Šis lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.novembrī.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem visus Ludzas novadā iekļauto
vietējo pašvaldību (Ciblas novada pašvaldības, Ludzas novada pašvaldības, Kārsavas novada
pašvaldības, Zilupes novada pašvaldības) iepriekš pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar pašvaldības
administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvu, izveidošanu un darbību.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītājai I.Kamzolei
organizēt valsts amatpersonu saraksta grozījumu sastādīšanu un iesniegšanu elektroniskā veidā
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
65.§
Par Ludzas novada Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas sastāva un nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta
otro daļu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Valdis Maslovskis – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3.vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks- sekretārs:
Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas speciāliste
Komisijas locekļi:
Anastasija Ņukša – Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenais ekonomists
Sniedze Irbe - Juridiskās nodaļas juriskonsulte
Vilhelms Kušners - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
Inese Nagle - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas speciālists mājokļu jautājumos
Anatolijs Trizna - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
2. Apstiprināt Ludzas novada Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas nolikumu,
saskaņā ar 1.pielikumu.
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3. Šis lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.novembrī.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem visus Ludzas novadā iekļauto
vietējo pašvaldību (Ciblas novada pašvaldības, Ludzas novada pašvaldības, Kārsavas novada
pašvaldības, Zilupes novada pašvaldības) iepriekš pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijas sastāvu, izveidošanu un darbību.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītājai I.Kamzolei
organizēt valsts amatpersonu saraksta grozījumu sastādīšanu un iesniegšanu elektroniskā veidā
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
66.§
Par Ludzas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (lēmums stājas spēkā 2021.gada
29.oktobrī), sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu un Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, ņemot vērā Ludzas
novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Iepirkumu komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Kristīne Nikolajeva – Juridiskās nodaļas vadītāja;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks- sekretārs:
Nadežda Tarasova – Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste;
Komisijas locekļi:
Anastasija Ņukša – Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenais ekonomists;
Valērijs Laganovskis - Ludzas novada pašvaldības būvvaldes vadītājs;
Viola Andruščenko – Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā projektu vadītāja;
Komisijas loceklis-sekretārs:
Sniedze Irbe - Juridiskās nodaļas juriskonsulte;
Irina Aļošina - Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste;
Jeļena Kigitoviča - Attīstības un plānošanas nodaļas juriskonsults.
2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumu, saskaņā ar
1.pielikumu.
3. Šis lēmums stājas spēkā 2021.gada 29.oktobrī.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem visus Ludzas novadā iekļauto
vietējo pašvaldību (Ciblas novada pašvaldības, Ludzas novada pašvaldības, Kārsavas novada
pašvaldības, Zilupes novada pašvaldības) iepriekš pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar Iepirkumu
komisijas sastāvu, izveidošanu un darbību.
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5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
67.§
Par Ludzas novada pašvaldības ētikas komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11
(Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības ētikas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks-sekretārs:
Irēna Uzuļeņa – Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede
Komisijas locekļi:
Sergejs Jakovļevs - Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
Renāte Mikaskina - Ludzas novada pašvaldības domes deputāte
Sarmīte Gutāne - Ludzas novada Izglītības pārvaldes vadītāja
2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības ētikas komisijas nolikumu, saskaņā ar
1.pielikumu.
3. Šis lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.novembrī.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem visus Ludzas novadā
iekļauto vietējo pašvaldību (Ciblas novada pašvaldības, Ludzas novada pašvaldības, Kārsavas
novada pašvaldības, Zilupes novada pašvaldības) iepriekš pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar
pašvaldības ētikas komisijas sastāvu, izveidošanu un darbību.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītājai I.Kamzolei
organizēt valsts amatpersonu saraksta grozījumu sastādīšanu un iesniegšanu elektroniskā veidā
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
68.§
Par komisiju pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās lietošanas laika noteikšanai
darbības izbeigšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Ar 2021.gada 1.novembri atzīt par spēku zaudējušiem visus Ludzas novadā iekļauto
vietējo pašvaldību (Ciblas novada pašvaldības, Ludzas novada pašvaldības, Kārsavas novada
pašvaldības, Zilupes novada pašvaldības) iepriekš pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar pašvaldības
pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās lietošanas laika noteikšanai komisiju sastāvu,
izveidošanu un darbību.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītājai I.Kamzolei
organizēt valsts amatpersonu saraksta grozījumu sastādīšanu un iesniegšanu elektroniskā veidā
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam
Jakovļevam.
69.§
Par Ludzas novada pašvaldības nolikuma
„Par Ludzas novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 2010.gada 5.oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem Nr.928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi”,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības nolikumu “Par Ludzas novada pašvaldības
apbalvojumiem” saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības apbalvojumu komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Edgars Mekšs – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece
Komisijas locekļi:
Zinaīda Buliga - Ludzas 2.vidusskolas direktore
Lolita Greitāne - Ludzas Mūzikas pamatskolas direktore
Jevgēnija Kušča - Ludzas novada domes deputāte
Vera Putāne - Biedrības “Līdzdalībai nav vecuma” valdes priekšsēdētāja
Anita Klovāne - sabiedrības pārstāvis
Oļegs Agafonovs - Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2.vietnieks
Komisijas sekretārs:
Ināra Vonda- administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre
3. Šis lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.novembri.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem visus Ludzas novadā iekļauto
vietējo pašvaldību (Ciblas novada pašvaldības, Ludzas novada pašvaldības, Kārsavas novada

85
pašvaldības, Zilupes novada pašvaldības) iepriekš pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar pašvaldības
Apbalvojumu padomju vai komisiju sastāvu, izveidošanu un darbību.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
70.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.14/2021 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.14/2021 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.14/2021 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.14/2021 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Ludzas novadā” publicēšanu oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
71.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.15/2021 „Par brīvprātīgās iniciatīvas
pabalstiem Ludzas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (no saistoso noteikumu projekta
svītrot 4.22. un 26.punktu,), sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar
grozījumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.15/2021 „Par brīvprātīgās
iniciatīvas pabalstiem Ludzas novadā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
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2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.15/2021 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ludzas novadā” elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.15/2021 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem
Ludzas novadā” publicēšanu oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
72.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.16/2021 „Par materiālo atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un
aizgādņiem Ludzas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns,
Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.16/2021 „Par materiālo
atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un
aizgādņiem Ludzas novadā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.16/2021 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem Ludzas novadā” elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.16/2021 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem Ludzas
novadā” publicēšanu oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

73.§
Par vecāku līdzfinansējuma atcelšanu sakarā ar Covid-19 izplatību
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2021.gada 8.oktobra rīkojuma Nr.720
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas paredz visā valsts teritorijā izsludināt ārkārtējo
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situāciju no 2021.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim. Sakarā ar to, ka ievērojot
Covid-19 ierobežošanai noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības pasākumus,
izglītības jomā ir noteikts daļēji attālinātais un attālinātais mācību process ar 2021.gada
1.novembri, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. 2021.gada novembra un decembra mēnešos atcelt vecāku līdzfinansējumu
profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un deju programmās Ludzas Mūzikas pamatskolā,
J.Soikāna Ludzas mākslas skolā, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā, Zilupes Mūzikas un
mākslas skolā.
2. Ludzas Mūzikas pamatskolas, J.Soikāna Ludzas mākslas skolas, Kārsavas Mūzikas un
mākslas skolas, Zilupes Mūzikas un mākslas skolas direktoriem informēt vecākus un izglītojamos
par vecāku līdzfinansējuma atcelšanu 2021.gada novembra un decembra mēnešos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
74. §
Par ēdināšanas pakalpojumu izmaksām Zilupes vidusskolā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta g) apakšpunktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot: PAR – 11
(Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu izmaksas Zilupes vidusskolas vispārizglītojošo
programmu izglītojamiem, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. No 01.11.2021. līdz 31.12.2021. noteikt maksu par ēdināšanas izdevumiem par vienu
launaga porciju EUR 0.60 tiem vispārizglītojošo programmu izglītojamiem, kuriem pašvaldība
nesedz launaga ēdināšanas izdevumus.
3. No 01.11.2021. līdz 31.12.2021. noteikt Zilupes vidusskolā personāla maksu par
ēdināšanas izdevumiem par vienu pusdienu porciju EUR 2.10, saskaņā ar 1.pielikumu.

75.§
Par nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 45, Ludzā nomas maksas atlaidi
SIA „NIKAL”
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 25.oktobrī SIA „NIKAL” reģistrācijas numurs 42402006904 iesniedza Ludzas
novada pašvaldībā iesniegumu (reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/3976-S) ar lūgumu piešķirt nomas
maksas un apkures atlaidi par 2021.gada oktobra mēnesi, sakarā ar to, ka skolā ar COVID-19
izplatību ierobežojumi mācību procesa norise klātienē agrāk sāktas mācību brīvdienas un
pagarinātas līdz 29.10.2021. un līdz ar to ēdināšanas pakalpojumi netiek sniegti Ludzas Mūzikas
pamatskolā pēc adreses Stacijas ielā 45, Ludzā.
Ludzas novada pašvaldība un SIA “NIKAL” 2021.gada 31.martā tika noslēgts
09.11.2015. Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.P-446/2015 pārjaunojuma līgums par
pašvaldībai piederošām nedzīvojamām telpām (ar kopējo 62,4 m2 platībā) nomu, kuras atrodas
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pēc adreses Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads. Telpu nomas maksa tika noteikta –
EUR 0,58 par 1 m2, neieskaitot PVN mēnesī.
Saistībā ar COVID-19 izplatību ierobežojumi mācību procesa norise klātienē nepastāv,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt SIA „NIKAL” reģistrācijas Nr. 42402006904 telpu nomas maksas atlaidi 80%
apmērā un apkures izdevumu atlaidi 100% apmērā par nedzīvojamām telpām Stacijas ielā 45,
Ludzā no 11.10.2021. līdz 29.10.2021..
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot papildus vienošanos
līgumam par nedzīvojamās telpas nomas maksu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
76.§
Par nedzīvojamo telpu Skolas ielā 26, Ludzā nomas maksas atlaidi
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 27.oktobrī Individuālā darba veicēja Marina Tereško (reģistrācijas apliecība
BZ 000875) iesniedza Ludzas novada pašvaldībā iesniegumu (reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/4602S) ar lūgumu piešķirt nomas maksas un apkures izdevumu atlaidi par nedzīvojamo telpu Skolas
ielā 26, Ludzā, Ludzas novads, sakarā ar izsludināto Covid-19 ārkārtas situāciju Latvijā, kā
rezultātā netiek sniegti skaistumkopšanas pakalpojumi.
Ludzas novada pašvaldība un Individuālā darba veicēja Marina Tereško 2017.gada
6.novembrī noslēdza nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. P-390/2017 par pašvaldībai piederošo
nedzīvojamo telpu (ar kopējo 54,2 m2 platībā) nomu, kuras atrodas pēc adreses Skolas ielā 26,
Ludzā, Ludzas novads. Telpu nomas maksa tika noteikta – EUR 0,90 par 1 m2, neieskaitot PVN
mēnesī.
Saskaņā ar 2021.gada 9.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 „Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” visā valsts ir izsludināta teritorijā ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot
Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
Ārkārtējās situācijas laikā no 21.10.2021. ir aizliegti skaistumkopšanas pakalpojumi
(t.sk. friziera), izvērtējot esošo situāciju, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt telpu nomas maksas un apkures izdevumu atlaidi 80 % apmērā Individuālā
darba veicējai Marinai Tereško reģistrācijas apliecība BZ 000875 par nedzīvojamām telpām
Skolas ielā 26, Ludzā no 21.10.2021. līdz friziera pakalpojumu sniegšanas ierobežojumu
atcelšanu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot papildus vienošanos
līgumam par nedzīvojamās telpas nomas un apkures izdevumu maksu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
77.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
Skolas iela 15, Ludza, Ludzas novads
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 27.oktobrī Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Skolas ielā 15,
Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. 27.10.2021. ar
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Nr.3.1.1.8.1/2021/4003-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, Skolas
ielā 15, pieteikumam DME programmas gantam Programmā “Izaugsmes un nodarbinātība”
4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un
dzīvojamās ēkas” 4.2.1.1.pasākumā “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās
ēkās”, ES atbalstītā un finansētā energoefektivitātes projekta īstenošanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai”” 15.3.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kas minēti šo noteikumu 11.4.punktā, bet 15.3.1.punkts
nosaka, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība ir līdz 3000 m2 piešķir līdzfinansējumu ne vairāk
EUR 25000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai konstatēja, ka pieteikumā
sniegtā dokumentācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam pievienoti Ludzas
novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19 18.punktā noteiktie
dokumenti.
2021.gada 27.oktobra komisijas sēdē izskatīja kopējās projekta attiecināmās izmaksas
sastāda EUR 345 982,16 (bez PVN) energoefektivitātes projekta īstenošanai Skolas ielā 15,
Ludzā un saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19
15.3.1.punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu EUR 25000,00 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pieteikumam
pievienotos dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo
māju renovācijai” 15.3.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Skolas ielā 15, Ludzā energoefektivitātes projekta
īstenošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 25000,00 (divdesmit pieci tūkstoši
euro un 00 centu) apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
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
S.Jakovļevam.
78.§
Par adrešu piešķiršanu dzīvokļu telpu grupām
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu
Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 2.11.apakšpunktu, 9.punktu, 32. punktu, atklāti balsojot: PAR
– 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt adreses sekojošām dzīvokļu telpu grupām:
1.1. Mednieku iela 2-1, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010320001001,
1.2. Mednieku iela 2-2, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
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68860010320001002.

79.§
Par pašvaldības iestāžu vadītāju atbrīvošanu no ieņemtajiem amatiem
Ziņo: S.Jakovļevs
Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu jaunizveidojamā Ludzas novada pašvaldības
dome pieņēma sekojošus lēmumus par pašvaldības iestāžu strukturālām izmaiņām:
1) 2021.gada 16.jūlija Ludzas novada pašvaldības domes lēmumu “Par pašvaldības
iestāžu reorganizāciju” (prot.Nr.4 1.§);
2) 2021.gada 16.jūlija Ludzas novada pašvaldības domes lēmumu “Par pašvaldības
iestāžu reorganizāciju” (prot.Nr.4 9.§);
3) 2021.gada 29.jūlija Ludzas novada pašvaldības domes lēmumu “Par pašvaldības
iestāžu reorganizāciju” (prot.Nr.5 40.§);
4) 2021.gada 29.jūlija Ludzas novada pašvaldības domes lēmumu “Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2021.gada 16.jūlija sēdes lēmumā “Par iestāžu reorganizāciju”
(prot.Nr.4 9.§)” (prot.Nr.5 34.§)”;
5) 2021.gada 23.septembra Ludzas novada pašvaldības domes lēmumu “Par pašvaldības
iestāžu reorganizāciju” (prot.Nr.8 49.§);
6) 2021.gada 18.februāra Ludzas novada pašvaldības domes lēmumu “Par Pildas pagasta
pirmskolas izglītības iestādes reorganizāciju, apvienojot ar Pildas pamatskolu”
(prot.Nr.3 1.§)
Ņemot vērā augstākminētos lēmumus un veiktos grozījumus vairāku bijušo iestāžu
vadītāju darba līgumos, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības
iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos
gadījumos, kā arī Ludzas novada domes lēmumiem: atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs
Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot no ieņemtajiem amatiem šādus pašvaldības iestāžu vadītājus:
Nr.
Vārds, uzvārds
Personas kods
Pašvaldības iestādes vadītāja amats
p.k.
1.1. <Vārds, Uzvārds>
<Personas kods>
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja
1.2. <Vārds, Uzvārds>
<Personas kods>
Goliševas pagasta bibliotēkas vadītāja
1.3. <Vārds, Uzvārds>
<Personas kods>
Malnavas pagasta Nesteru bibliotēkas
vadītāja
1.4. <Vārds, Uzvārds>
<Personas kods>
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja
1.5. <Vārds, Uzvārds>
<Personas kods>
Mežvidu pagasta Ranču bibliotēkas
vadītāja
1.6. <Vārds, Uzvārds>
<Personas kods>
Mērdzenes pagasta bibliotēkas
vadītāja
1.7. <Vārds, Uzvārds>
<Personas kods>
Salnavas pagasta bibliotēkas vadītāja
1.8. <Vārds, Uzvārds>
<Personas kods>
Kārsavas kultūras nama direktore
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1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

<Vārds, Uzvārds>
<Vārds, Uzvārds>
<Vārds, Uzvārds>
<Vārds, Uzvārds>
<Vārds, Uzvārds>
<Vārds, Uzvārds>
<Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>
<Personas kods>
<Personas kods>
<Personas kods>
<Personas kods>
<Personas kods>
<Personas kods>

1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

<Vārds, Uzvārds>
<Vārds, Uzvārds>
<Vārds, Uzvārds>
<Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>
<Personas kods>
<Personas kods>
<Personas kods>

1.20. <Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>

1.21. <Vārds, Uzvārds>
1.22. <Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>
<Personas kods>

1.23. <Vārds, Uzvārds>
1.24. <Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>
<Personas kods>

1.25. <Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>

1.26. <Vārds, Uzvārds>
1.27. <Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>
<Personas kods>

1.28. <Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>

1.29. <Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>

1.30. <Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>

1.31. <Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>

1.32. <Vārds, Uzvārds>
1.33. <Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>
<Personas kods>

1.34. <Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>

1.35. <Vārds, Uzvārds>
1.36. <Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>
<Personas kods>

1.37. <Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>

1.38. <Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>

1.39. <Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>

1.40. <Vārds, Uzvārds>

<Personas kods>

Goliševas kultūras nama vadītāja
Mērdzenes kultūras nama vadītāja
Mežvidu kultūras nama direktore
Salnavas kultūras nama direktore
Zilupes pilsētas bibliotēkas vadītāja
Zilupes Tautas nama direktore
Zaļesjes pagasta bibliotēkas vadītāja
(bibliotekāre)
Pasienes pagasta bibliotēkas vadītāja
Pasienes Tautas nama vadītāja
Lauderu pagasta bibliotēkas vadītāja
Pasienes ambulances ārsta palīgs
(feldšeris)
Blontu bibliotēkas vadītāja
(bibliotekāre)
Blontu Tautas nama vadītāja
Blontu feldšeru-vecmāšu punkta
vadītāja
Ciblas bibliotēkas vadītāja
Felicianovas bibliotēkas vadītāja
(bibliotekāre)
Ciblas feldšeru-vecmāšu punkta
vadītāja
Ciblas Tautas nama direktore
Ciblas novada sporta kompleksa
vadītāja
Līdumnieku bibliotēkas vadītāja
(bibliotekāre)
Līdumnieku feldšeru-vecmāšu punkta
vadītāja
Pušmucovas bibliotēkas vadītāja
(bibliotekāre)
Pušmucovas feldšeru-vecmāšu punkta
vadītāja
Pušmucovas tautas nama vadītāja
Zvirgzdenes bibliotēkas vadītāja
(bibliotekāre)
Lucmuižas feldšeru-vecmāšu punkta
vadītāja
Zvirgzdenes Tautas nama vadītāja
Ciblas novada Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas
centra vadītāja
Pildas pagasta pirmsskolas izglītības
iestādes vadītāja
Kārsavas novada sociālā dienesta
vadītāja
Ciblas novada sociālā dienesta
vadītāja
Zilupes novada sociālā dienesta
vadītāja
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2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītājai I.Kamzolei
organizēt valsts amatpersonu saraksta grozījumu sastādīšanu un iesniegšanu elektroniskā veidā
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.

Sēdi slēdz plkst. 14.36.
Sēdi vadīja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 28.oktobrī.

E.Mekšs

Sēdi protokolēja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 28.oktobrī.

I.Vonda

