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 29.decembrī

Protokols Nr. 13

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, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska
Sēdē nepiedalās:
Renāte Mikaskina – darbnespēja
Sēdē piedalās:
- domes administrācijas darbinieki: Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors;
Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Agris Pentjušs, informācijas tehnoloģiju
administrators; Anastasija Ņukša, galvenais ekonomists; Līga Mežule, finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītāja, Mārīte Romanovska, nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas
vadītāja; Ilona Igovena, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja; Sarmīte Gutāne, Ludzas
novada izglītības pārvaldes vadītāja
- Andris Toporkovs, BDR “MULTA VETO”
Sēdes vadītājs E.Mekšs iepazīstina ar sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 61 jautājums.
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Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 6 jautājumiem:
1. Par ražošanas kompleksa Krāslavas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā, nomas tiesību
izsoli.
2. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Ludzas
novada pašvaldības 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5/2021 “Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu.
3. Par Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 30.novembra saistošo noteikumu
Nr.19/2021 “Par Ludzas novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” precizēšanu.
4. Par grozījumu Ludzas novada pašvaldības nolikumā “Par stipendijām vidējās
izglītības iestāžu 10.-12.klašu izglītojamajiem un 12.klašu absolventu apbalvošanu izlaidumos”
apstiprināšanu.
5. Par Kārsavas novada domes lēmuma “Par SIA “Kārsavas namsaimnieks” kapitāla
daļu turētāja pārstāvja iecelšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
6. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumā.
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība papildināta
ar 62., 63., 64., 65., 66. un 67.punktu.
Darba kārtība:
1. Par zemes vienības piekritību Ludzas novada pašvaldībai.
2. Par Ludzas novada domes 2011.gada 30.jūnija sēdes lēmuma “Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un zemes gabalu, kā starpgalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada
pašvaldībai” (protokols Nr.11, 5.§) 8.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.
3. Par nekustamā īpašuma “Olūti”, kadastra numurs 6870 006 0049, sadalīšanu.
4. Par nekustamā īpašuma “Dzērvenes”, kadastra numurs 6894 008 0043, sadalīšanu,
jauna īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu.
5. Par nekustamā īpašuma „Smilgas”, kadastra numurs 6866 008 0021, sadalīšanu un
jauna nekustama īpašuma izveidošanu.
6. Par nekustamā īpašuma „Ezersala”, kadastra numurs 6866 007 0076, sadalīšanu un
jauna nekustama īpašuma izveidošanu.
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām.
8. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu, nekustamā īpašuma sastāva
maiņu un adreses likvidēšanu.
9. Par zemes vienības atdalīšanu un jauno nekustamo īpašumu izveidošanu.
10. Par zemes platības precizēšanu.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
12. Par pārdošanas cenas noteikšanu nekustamam īpašumam.
13. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerczvejai Lielajā Ludzas ezerā.
14. Par Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2037. gadam un
attīstības programmas 2021. - 2027. gadam apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma
naudas dzēšanu.
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17. Par debitoru parādu norakstīšanu.
18. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, ūdens patēriņa
starpības un zemes nomas izdevumu apmaksu.
19. Par piedalīšanos biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu projektu
iesniegumu konkursā.
20. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
21. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
22. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.
23. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kārsavas
slimnīca”.
24. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Lauderu pagasta
administratīvajā teritorijā.
25. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Ludzas novada Lauderu
pagasta administratīvajā teritorijā.
26. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 23.septembra sēdes
lēmumā “Par ēdināšanas pakalpojumu izmaksām Ludzas novada izglītības iestāžu
vispārizglītojošo programmu izglītojamiem” (protokols Nr.8, 64.§).
27. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 23.septembra sēdes
lēmumā “Par personāla ēdināšanas izdevumiem” (protokols Nr.8, 31.§)
28. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra
sēdes lēmumā “Par ēdināšanas pakalpojumu izmaksām Zilupes vidusskolā” (protokols Nr.10,
74.§).
29. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu.
30. Par naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā un sportā piešķiršanas
komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.
31. Par noteikumu “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”
un atbalsta sporta veicināšanai pieteikumu izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu.
32. Par Ludzas novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2021 “Kārtība, kādā pašvaldība
norēķinās par pašvaldības neizīrētajiem dzīvokļiem” apstiprināšanu.
33. Par Ludzas novada pašvaldības noteikumu Nr.3/2021 „Par autoceļu fonda
programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas
finansēšanai Ludzas novadā” apstiprināšanu.
34. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 706 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010010137, Klusā iela 1A, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
35. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,322 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68680090182, “Īves”, Saules iela 2, Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai.
36. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 3,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68940070044, “Eglāji”, Salnavas pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
37. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 1,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68940060394, “Ezerlīči”, Diuksts, Salnavas pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
38. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,1148 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68090010100, Kārsava, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
39. Par ēkas Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, nomas tiesību
izsoli.
40. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3, Stacijas ielā 73, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
41. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3, Stacijas ielā 66, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
42. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4, Liepājas ielā 24, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
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43. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4, Biržas ielā 24, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
44. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības “Debespuses”, Pildas pagasts, Ludzas
novads, pārdošanas cenas apstiprināšanu.
45. Par nekustamā īpašuma, “Oglītes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
46. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas
procedūras izbeigšanu.
47. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumā.
48. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.
49. Par deleģējuma līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” par Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu
uzturēšanu un apsaimniekošanu.
50. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra sēdes
lēmumā “Par Ludzas novada bāriņtiesas izveidošanu” (protokols Nr.10, 59.§).
51. Par bāriņtiesas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu atbrīvošanu.
52. Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu
ievēlēšanu.
53. Par Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāva un
nolikuma apstiprināšanu.
54. Par Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas sastāva un
nolikuma apstiprināšanu.
55. Par Ludzas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāva un
nolikuma apstiprināšanu.
56. Par komisiju darbības izbeigšanu.
57. Par Ludzas novada pašvaldības iestādes “Ludzas Novadpētniecības muzejs”
nolikuma apstiprināšanu.
58. Par Ludzas novada pašvaldības policijas izveidi.
59. Par Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 30.novembra saistošo noteikumu
Nr.20/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” precizēšanu.
60. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21/2021
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā”
apstiprināšanu.
61. Par apbalvošanu ar Atzinības rakstu.
62. Par ražošanas kompleksa Krāslavas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā, nomas tiesību
izsoli.
63. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2021 “Grozījumi
Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5/2021 “Par Ludzas
novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu.
64. Par Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 30.novembra saistošo noteikumu
Nr.19/2021 “Par Ludzas novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” precizēšanu.
65. Par grozījumu Ludzas novada pašvaldības nolikumā “Par stipendijām vidējās
izglītības iestāžu 10.-12.klašu izglītojamajiem un 12.klašu absolventu apbalvošanu izlaidumos”
apstiprināšanu.
66. Par Kārsavas novada domes lēmuma “Par SIA “Kārsavas namsaimnieks” kapitāla
daļu turētāja pārstāvja iecelšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
67. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumā.

1.§
Par zemes vienības piekritību Ludzas novada pašvaldībai
Ziņo: E.Mekšs
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Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas pirmo punkts nosaka, ka zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt
apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4.daļā noteiktajam
noslēdzami zemes nomas līgumi.
Uz zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6890 005 0180 Jaunatnes iela
2, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads atrodas fiziskai personai piederoša
dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām. Dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām ir reģistrēta
Rēzeknes tiesas zemesgrāmata Pušmucovas pagasta nodalījuma Nr. 1000 0056 9670.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas pirmo punktu, ņemot vērā
Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6890 005 0180 Jaunatnes iela 2,
Pušmucova, Pušmucovas pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2.§
Par Ludzas novada domes 2011.gada 30.jūnija sēdes lēmuma “Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un zemes gabalu, kā starpgalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas
novada pašvaldībai” (protokols Nr.11, 5.§) 8.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 Ludzas 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, Ludzas novada dome
konstatē un secina:
[1.1.] Ar Ludzas novada domes 2011.gada 30.jūnija sēdes lēmuma (protokols Nr.11,
5.§) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu, kā starpgalu atzīšanu par
piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai” 8.punktu nolemts, ka nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 68010010848, Klusā ielā 1A, Ludza, Ludzas novads, sastāvā ietilpstošā zemes vienība
706 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010137 ir starpgabals (turpmāk – nekustamā
īpašuma ar kadastra numuru 68010010848 zeme), jo tam nav nodrošināta piekļuves iespēja kā
to nosaka Publiskas personas manas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b.apakšpunkts un
piekrīt Ludzas 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 68010010848 zemi, konstatēts, ka ar to robežojas trīs zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem: 68010010822, 68010010073 un 68010010471.
Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas reģistrētos
grafiskos datus (Kadastra karte) tika secināts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
68010010848 robežojas ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68010010822 – Ludzas
novada pašvaldībai piederošai koplietošanas ielai “Klusā iela”.
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Ievērojot to, ka nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68010010848 zemei ir
nodrošināta piekļuve no Ludzas novada pašvaldības koplietošanas ielai, 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 Ludzas novada domes 2011.gada 30.jūnija sēdes
lēmuma (protokols Nr.11.5.§) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu, kā
starpgalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai” 8.punkts. Atceļot minēto
Ludzas novada domes lēmuma 8.punktu, nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68010010848
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);
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.
[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
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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 Ludzas novada lauku apvidū pabeidzās 2015.gada
9.septembrī, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29. martā secināms, ka
Ludzas novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā
sarakstā, beidzies 2017.gada 9.aprīlī.
No minētā secināms, ka zemes reforma Ludzas novadā Ludzas pilsētā pabeigta
2015.gada 28.janvārī.
[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 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.] Ludzas novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes
izvērtētajā sarakstā, beidzās 2017.gada 9.aprīlī, savukārt nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 68010010848 zeme kā piekritīga Ludzas novada pašvaldībai noteikta 2011.gada
30.jūnijā, Ludzas novada domei pieņemot lēmumu (protokols Nr.11.5.§) “Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un zemes gabalu, kā starpgalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada
pašvaldībai”, tas ir, pirms 2015.gada 9.septembra, kad tika pabeigta zemes reforma Ludzas
novadā.
No minētā secināms, ka nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68010010848 zeme
Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā par Ludzas novada
administratīvo teritoriju nav un nevarēja būt iekļauta. Tā kā nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 68010010848 zeme nav iekļauta izvērtētajā zemes sarakstā par Ludzas novada
administratīvo teritoriju, pie tās nav izdarītas atzīmes ne par piekritību vai piederību valstij ne
pašvaldībai.
[1.8.] Ievērojot to, ka Ludzas 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 68010010848 zemes nav
izdarītas atzīmes par piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai, secināms, ka nekustamā
īpašuma ar kadastra numuru 68010010848 zeme piekrīt Ludzas novada pašvaldībai saskaņā ar
Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu un par to pieņemams lēmums ierakstīšanai
zemesgrāmatā uz Ludzas 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
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pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astoto daļu,
Zemes pārvaldības likuma 17. panta sesto daļu un ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atcelt Ludzas novada domes 2011.gada 30.jūnija sēdes lēmuma (protokols Nr.11,
.5.§) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu, kā starpgalu atzīšanu par
piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai” 8.punktu.
2. Noteikt, ka zemes vienība 706 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010137
Klusā ielā 1A, Ludza, Ludzas nov. ir ieskaitāma rezerves zemes fondā.
3. Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 706 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010137 Klusā ielā 1A, Ludza, Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar šim lēmumam
pievienoto grafisko pielikumu.

3.§
Par nekustamā īpašuma “Olūti”, kadastra numurs 6870 006 0049, sadalīšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 2021.gada
16.novembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 24.novembrī ar
Nr.3.1.1.5/2021/4482-S, tika konstatēts, ka <Vārds, Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6870 006 0050 4,6 ha platība no piederošā nekustamā īpašuma “Olūti” ar
kadastra numuru 6870 006 0049, Mežvidu pagasts, Ludzas novads un atdalīto zemes vienību,
kadastra apzīmējums 6870 006 0050 pievienot pie nekustamo īpašuma “Lūsēni”, Mežvidu
pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
un ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, no
nekustamā īpašuma “Olūti” ar kadastra numuru 6870 006 0049, Mežvidu pagasts, Ludzas
novads, atdala zemes vienību 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0050.
2. Atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0050 pievienot pie
nekustama īpašuma ar nosaukumu „Lūsēni”, Mežvidu pagasts, Ludzas novads.

4.§
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Par nekustamā īpašuma “Dzērvenes”, kadastra numurs 6894 008 0043, sadalīšanu,
jauna īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībai no pašvaldībai piederošo nekustamā īpašumā ar kadastra
numuru 6894 008 0043 “Dzērvenes”, Salnavas pag., Ludzas nov. ir nepieciešams atdalīt
apbūvētu zemes vienību 3,74 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0167. Uz zemes
vienības atrodas ēka, kas pieder nenoskaidrotai personai.
Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā ietilpst atdalītā apbūvēta zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0167, piešķirt īpašuma nosaukuma „Teikas”,
Salnavas pag., Ludzas nov., un ar to saistītām ēkām piešķirt adresi: “Teikas”, Ruskulova,
Salnavas pag., Ludzas nov. LV-5740.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
11.pantu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”
un ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, piederoša
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6894 008 0043 “Dzērvenes”, Salnavas pag., Ludzas
nov., zemes vienību 3,74 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0167.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0167 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Teikas”, Salnavas pag., Ludzas nov., un ar to saistītām
ēkām piešķirt adresi: “Teikas”, Ruskulova, Salnavas pag., Ludzas nov. LV-5740.

5.§
Par nekustamā īpašuma „Smilgas”, kadastra numurs 6866 008 0021,
sadalīšanu un jauna nekustama īpašuma izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
Izvērtējot vairāku zemes vienību nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 14.decembrī ir saņemts nekustamā īpašuma
“Smilgas”, kadastra numurs 6866 008 0021, īpašnieka iesniegums (reģistrēts Ludzas novada
pašvaldībā 14.12.2021., Nr. 3.1.1.5/2021/4809-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.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 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,
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist Ludzas novada Līdumnieku pagasta nekustamā īpašuma „Smilgas“, kadastra
numurs 6866 008 0021, sadalīšanai, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6866 007
0075, kuras kopplatība 4,0 ha, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
2. Piešķirt izveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6866 007 0075, platība 4,0ha, nosaukumu „Jaunsmilgas“, Līdumnieku
pagasts, Ludzas novads.
6.§
Par nekustamā īpašuma „Ezersala”, kadastra numurs 6866 007 0076,
sadalīšanu un jauna nekustama īpašuma izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 21.decembrī ir saņemts nekustamā īpašuma
“Ezersala”, kadastra numurs 6866 007 0076, īpašnieka iesniegums (reģistrēts Ludzas novada
pašvaldībā 21.12.2021., Nr. 3.1.1.5/2021/4937-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 pirmās daļas 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,
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
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Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist Ludzas novada Līdumnieku pagasta nekustamā īpašuma „Ezersala“, kadastra
numurs 6866 007 0076, sadalīšanai, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6866 007
0040, kuras kopplatība 3,6 ha, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
2. Piešķirt izveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6866 007 0040, platība 3,6ha, nosaukumu „Ezersalas mežs“.

7.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām
Ziņo: E.Mekšs
Izvērtējot vairāku zemes vienību nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā reģistrētā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstību faktiskajam zemes vienību
sastāvam, teritorijas plānojumā noteiktai esošajai un plānotajai izmantošanai, un Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” prasībām,
tika konstatēts, ka nepieciešams mainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.3.1.punkts nosaka, ja būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš
noteiktajam lietošanas mērķim.
Saskaņā ar 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”, Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam 2014.grozījumiem,
kas 2015.gada 26.martā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Kārsavas
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” un Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012. –
2024.gadam grozījumiem, kas 2020.gada 17.decembrī apstiprināti ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.16 „Par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un stājas spēkā 12.03.2021.,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu un ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Zemes vienībai Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0070,
kopplatība 1,8 ha, no tās 1,6 ha meži, kas, saskaņā ar Kārsavas novada teritorijas plānojumā
noteikto plānoto izmantošanu, ietilpst funkcionālajā zonējumā: mežu teritorijas, mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
2. Zemes vienībai Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6870 001 0054,
platība 3,6 ha, no tās 3,5 ha meži, kas, saskaņā ar Kārsavas novada teritorijas plānojumā
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noteikto plānoto izmantošanu, ietilpst funkcionālajā zonējumā: mežu teritorijas, mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
3. Neapbūvētai zemes vienībai Kārsavas pilsētas teritorijā ar kadastra apzīmējumu
6809 003 0145, platība 0,3915 ha, kas, saskaņā ar Kārsavas novada teritorijas plānojumā
noteikto
plānoto izmantošanu, ietilpst funkcionālajā zonējumā: dabas un apstādījumu
teritorija, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no - individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLM kods 0601) uz - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādīta lietošanas mērķa (NĪLM kods 0501).
4. Neapbūvētai zemes vienībai Kārsavas pilsētas teritorijā, adrese- Malnavas iela 40,
Kārsava, Ludzas nov., ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0240, platība 1,0274 ha, kas, saskaņā
ar Kārsavas novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto izmantošanu, ietilpst funkcionālajā
zonējumā: rūpnieciskās apbūves teritorija (R), mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi noar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM kods 1201) uz - neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme
(NĪLM kods 1000).
8.§
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu,
nekustamā īpašuma sastāva maiņu un adreses likvidēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pašvaldībai piekritīgo zemes vienību racionālākas apsaimniekošanas, zemes ierīcības un
zemes konsolidācijas procesu realizācijas nolūkā , kā arī ievērojot zemes vienību izmantošanas
iespējas atbilstoši reālai situācijai, ir konstatēts, ka lietderīgi veikt atsevišķu pašvaldībai
piekritīgo zemes vienību apvienošanu.
Malnavas pagasta teritorijā esošā apbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868
005 0074, platība 1,0 ha, ir piekritīga Ludzas novada pašvaldībai saskaņā ar Kārsavas novada
pašvaldības domes 2013.gada 27.septembra lēmumu Nr. 28.2. (sēdes protokols Nr.15) “Par
zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai”, tā ietilpst nekustamā īpašuma
”Ataugas”, kadastra numurs 6868 005 0074 sastāvā.
Malnavas pagasta teritorijā esošais zemes starpgabals ar kadastra apzīmējumu 6868 005
0161, platība 0,2 ha, ir piekritīgs Ludzas novada pašvaldībai saskaņā ar Ludzas novada
pašvaldības domes 2021.gada 23.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 13.§ 2.punkts)
“Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību pašvaldībai”.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta 4.punkts nosaka, ka kadastra
informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā
nekustamā īpašuma objektā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 24.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka
nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina valsts institūcija vai vietējā pašvaldība par
zemi, kas tai piekrīt vai pieder, saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 33.panta 4.punkts un 5.punkts nosaka, ka
nekustamo īpašumu veido grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot vai tam
pievienojot nekustamā īpašuma objektu.
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 12.2.apakšpunkts nosaka, ka jaunu
zemes vienību Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja apvieno divas vai vairākas Kadastra
informācijas sistēmā reģistrētas zemes vienības, 14.punkts nosaka, ka apvienojot zemes
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vienības, kas katra ietilpst dažādu nekustamo īpašumu sastāvā, apvienoto zemes vienību
reģistrē ierosinātāja norādītā nekustamā īpašuma sastāvā.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 20.2.apakšpunkts
nosaka, ka kadastra informācijas sistēmā ieraksta šādas vietējās pašvaldības un valsts institūciju
sniegtās ziņas - nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību zemes vienībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas 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.apakšpunktu, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek
izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Sakarā ar to, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0161 ir bijusi
piešķirta adrese (kods 106160935), bet sakarā ar to, ka šī zemes vienība nesatur adresācijas
objekta pazīmes, saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr. 455”
Adresācijas noteikumi” 34.punktu, beidzot pastāvēt adresācijas objektam, pašvaldība pieņem
lēmumu par adreses likvidēšanu.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.pantu, 24.pantu, un
33.pantu, Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 12.2. apakšpunktu, 14.punktu, 20.2.
apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1. apakšpunktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr. 455
”Adresācijas noteikumi” 34.punktu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apvienot Ludzas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Malnavas pagasta
teritorijā: ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0074, platība 1,0 ha un ar kadastra apzīmējumu
6868 005 0161, platība 0,2 ha, vienā zemes vienībā, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.
2. Apvienotai zemes vienībai 1,2 ha platībā (no tās 0,4 ha aramzeme, 0,6 ha ganības,
0,1 ha zem ēkām un pagalmiem, 0,1 ha citas zemes) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
3. Apvienoto zemes vienību 1,2 ha platībā iekļaut nekustamā īpašuma “Ataugas”,
kadastra numurs 6868 005 0074, sastāvā.
4. Likvidēt adresi- “Indiki”, Livzinīki, Malnavas pag., Ludzas nov., LV-5717.

9.§
Par zemes vienības atdalīšanu un jauno nekustamo īpašumu izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Pamatojoties uz nekustamā īpašuma „Katlumāja”, kadastra Nr. 68980060260 zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, tika izgatavoti zemes robežu plāni, kas ir reģistrēti Valsts
zemes dienestā.
Lai turpinātu atsavināšanas procesu, nepieciešams atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu Nr. 68980060407 no īpašuma „Katlumāja”, kadastra Nr. 6898060260,
Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo
īpašumu ar nosaukumu „Zīlītes”.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
un ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka no nekustamā īpašuma “Katlumāja” ar kadastra numuru 68980060260,
Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 0,2506 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68980060407.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68980060407 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Zīlītes”, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads.
2.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 2021.gada
7.decembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 7.decembrī ar Nr.
3.1.1.5/2021/4700-S, tika konstatēts, ka <Vārds, Uzvārds>, lūdz atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 68980080187 no viņai piederošā nekustamā īpašuma “Melnpurņi” ar
kadastra numuru 68980060248, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes
vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumiem “Akmeņlauki”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
un ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, no nekustamā īpašuma
“Melnpurņi” ar kadastra numuru 68980060248, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads, atdala
zemes vienību 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68980080187.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68980080187 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Akmeņlauki”, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads.

10.§
Par zemes platības precizēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AMETRS”, reģistrācijas numurs
42403021417, sertificēta mērnieka Jura Kazaka (sertifikāta Nr. AB0156) izgatavoto Ludzas
novada, Ciblas pagasta zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektus mantojamai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68480040134, tika konstatēts, ka kadastrālajā
uzmērīšanā noteiktā zemes platība ir 2,88 ha, kas pārsniedz pieļaujamo platības nesaisti ar
juridiskajos dokumentos noteikto zemes platību – 2,0 ha.
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Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devītā daļa nosaka, ka ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū
atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām
robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta devīto daļu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2011.gada 27.decembra
noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188.punktu, Latvijas
Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.punktu un ņemot vērā Ludzas
novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Precizēt mantojamai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68480040134, Ciblas
pagasts, Ludzas novads platību - 2,88 ha, saskaņā ar izgatavoto zemes robežu, situācijas un
apgrūtinājumu plānu projektiem mērogā 1:2000.

11.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM”, reģistrācijas numurs
40003388748, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, iesniegto zemes ierīcības
projekta lietu nekustamā īpašuma „Taciņas 1” (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6848 003
0008) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68480030032, Ciblas pagastā,
Ludzas novadā, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projektu izstrādāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM”
sertificēts zemes ierīkotāja Sanda Kristāla, sertifikāts Nr. AA0011, derīgs līdz 29.01.2024..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu. Dokumenta parakstīšanas datums 13.12.2021., plkst. 12:56:20 EET.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes
2021.gada 17.novembra zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem” (reģ. Nr.
3.5.3/2021/217-N).
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68480030032, izveidojot divas zemes vienības, atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Latvijas Republikas
pastāvošajiem noteikumiem.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar zemes īpašnieku, AS “Sadales tīkls”
Elektroinženieri, SIA “TET” Tīkla uzraudzības inženieri, VSIA "Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi", Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Ludzas novada būvvaldi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un 23.2. punktu, Ludzas
novada pašvaldības 2013. gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ciblas novada
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teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 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, Ludzas
novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Taciņas 1” (kadastra
numurs 6848 003 0008) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68480030032, Ciblas pagastā,
Ludzas novadā, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Projektēto zemes vienību Nr.2 (plānotais kadastra apzīmējums 68480030215) ar
aptuveno platību 8,0 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, saglabāt nekustamā
īpašuma „Taciņas 1”, Ciblas pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs
6848 003 0008) sastāvā. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums 68480030214) ar
aptuveno platību 8,1 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Taciņas mežs”, Ciblas pagasts, Ludzas novads. Zemes
vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītajiem. Konkrētus nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un platības precizē zemes vienību instrumentāli uzmērot.
5. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā
apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Lēmumu elektroniski izsūtīt:
- atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 47.punktu desmit darbdienu laikā - Valsts zemes
dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai: kac.rezekne@vzd.gov.lv;
sabiedrībai
ar
ierobežotu
atbildību
“Austrumu
mērnieks”:
austrumu.mernieks@inbox.lv.
8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša
laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta grafiskā daļa uz vienas lapas.
2.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu mērnieks”, reģistrācijas numurs
LV42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela 16A, kab.15,Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
iesniegto zemes ierīcības projekta lietu nekustamā īpašuma „Ezersala” (nekustamā īpašuma
kadastra numurs 68980080211) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68980080211, Zvirgzdenes pagastā, Ludzas novadā, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projektu izstrādāja 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 16.12.2021., plkst. 12:48:45 EET.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes
2021.gada 12.novembra zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem” (reģ. Nr.
3.1.1.5/2021/2543-N).
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Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68980080211, atdalot divas zemes vienības, atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Latvijas Republikas
pastāvošajiem noteikumiem.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar zemes īpašnieku, AS “Sadales
tīkls” Dabas aizsardzības pārvaldi un AS „Latvijas valsts ceļi”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un 23.2.
punktu, Ludzas novada pašvaldības 2013. gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 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,
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ezersala” (kadastra
numurs 68980080211) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68980080211, Zvirgzdenes
pagastā, Ludzas novadā, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Projektētajai zemes vienību Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums 68980080252) ar
aptuveno platību 42,78 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, atstāt nosaukumu
„Ezsersala”, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs
68980080211) sastāvā. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Projektētajai zemes vienību Nr.2 (plānotais kadastra apzīmējums 68980080251) ar
aptuveno platību 0,21 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, piešķirt nosaukumu
„Urbums”, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs
68980080211) sastāvā. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
1201 – ar maģistrālajām elektropārvaldes un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve.
4. Projektētajai zemes vienībai Nr.3 (plānotais kadastra apzīmējums 68980080250) ar
aptuveno platību 0,13 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Attīrīšanas stacija”, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads.
Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 1201 – ar maģistrālajām
elektropārvaldes un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.
5. 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.
6. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā
apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā.
7. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
8. 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;
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sabiedrībai
ar
ierobežotu
atbildību
“Austrumu
mērnieks”:
austrumu.mernieks@inbox.lv.
9. 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.
3.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM”, reģistrācijas numurs
40003388748, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, iesniegto zemes ierīcības
projekta lietu nekustamā īpašuma „Taciņas” (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6848 003
0126) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68480030126, Ciblas pagastā,
Ludzas novadā, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projektu izstrādāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM”
sertificēts zemes ierīkotāja Sanda Kristāla, sertifikāts Nr. AA0011, derīgs līdz 29.01.2024..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu. Dokumenta parakstīšanas datums 17.12.2021., plkst. 13:51:12 EET.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes
2021.gada 17.novembra zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem” (reģ. Nr.
3.5.3/2021/218-N).
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68480030126, izveidojot divas zemes vienības, atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Latvijas Republikas
pastāvošajiem noteikumiem.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar zemes īpašnieku, AS “Sadales
tīkls” Elektroinženieri, SIA “TET” Tīkla uzraudzības inženieri, VSIA "Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi", Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, VAS „Latvijas valsts ceļi” un
Ludzas novada būvvaldi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un 23.2.
punktu, Ludzas novada pašvaldības 2013. gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 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,
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Taciņas” (kadastra numurs
6848 003 0126) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68480030126, Ciblas pagastā, Ludzas
novadā, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Zemes vienību Nr.1 (ar aptuveno platību 10,4 ha), ar plānoto kad. apz. 68480030212,
veidot kā jaunu īpašumu, piešķirt nosaukumu „Taciņas mežs”, Ciblas pagasts, Ludzas novads.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0201– Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
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3. Projektēto zemes vienību Nr.2 (ar aptuveno platību 10,8 ha), ar plānoto kad. apz.
68480030213, saglabāt esošā īpašuma sastāvā ar nosaukumu „Taciņas”, Gribnieki, Ciblas
pagasts, Ludzas novads. 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;
- SIA „Metrum” metrum@metrum.lv un sanda.kristala@metrum.lv..
8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša
laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta grafiskā daļa uz vienas lapas.

12. §
Par pārdošanas cenas noteikšanu nekustamam īpašumam
Ziņo: E.Mekšs
1.
2020.gada 27.augustā Zilupes novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
– apbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 68840080141, “Dzidriņas”, Meikšāni, Pasienes
pag., Zilupes nov., nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.12, 8.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes vienības – 1.9 ha, kas atrodas pēc adreses
― „Dzidriņas”, c. Meikšāni, Pasienes pagasts, Ludzas novads, kadastra apzīmējums 6884 008
0141. Nekustamais īpašums nostiprināts Rēzeknes tiesā ar Pasienes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000605358.
2) Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu - EUR 2 874,17 (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro 17 centi).
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Zilupes novada
pašvaldības Īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 22.jūlija lēmumu ― Pārdošanas cenas
noteikšana nekustamam īpašumam (protokols Nr.6, 2.§. 1.p), ņemot vērā Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes vienības – 1.9 ha, kas atrodas
pēc adreses ― „Dzidriņas”, c. Meikšāni, Pasienes pagasts, Ludzas novads, kadastra
apzīmējums 6884 008 0141, pārdošanas cenu EUR 2 874,17 (divi tūkstoši astoņi simti
septiņdesmit četri euro 17 centi) apmērā.
2. Atsavināt par labu par summu – EUR 2 874,17 (divi tūkstoši astoņi simti
septiņdesmit četri euro 17 centi) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības
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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 27.augustā
Zilupes novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala ar
kadastra numuru 68840080141, “Dzidriņas”, Meikšāni, Pasienes pag., Zilupes nov., nodošanu
atsavināšanai” 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.
2.
2020.gada 30.jūlijā Zilupes novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma –
apbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 68840030018, Pricimova, Pasienes pag., Zilupes
nov., nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.01, 6.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes vienības – 0.7 ha, kas atrodas pēc adreses
― „Kāpostiņi”, c. Pricimova, Pasienes pagasts, Ludzas novads, kadastra apzīmējums 6884 003
0018. Nekustamais īpašums nostiprināts Rēzeknes tiesā ar Pasienes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000610282.
2) Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu - EUR 1 614,17 (viens tūkstotis seši simti četrpadsmit euro 17 centi).
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Zilupes novada
pašvaldības Īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 22.jūlija lēmumu ― Pārdošanas cenas
noteikšana nekustamam īpašumam (protokols Nr.6, 2.§. 2.p), ņemot vērā Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes vienības – 0.7 ha, kas atrodas
pēc adreses ― „Kāpostiņi”, c. Pricimova, Pasienes pagasts, Ludzas novads, kadastra
apzīmējums 6884 003 0018, pārdošanas cenu EUR 1 614,17 (viens tūkstotis seši simti
četrpadsmit euro 17 centi) apmērā.
2. Atsavināt par labu par summu – EUR 1 614,17 (viens tūkstotis seši simti
četrpadsmit euro 17 centi) 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 30.jūlijā
Zilupes novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala ar
kadastra numuru 68840030018, Pricimova, Pasienes pag., Zilupes nov., nodošanu
atsavināšanai” 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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13. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerczvejai Lielajā Ludzas ezerā
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot SIA „SIVOLMA”, reģ. Nr.41503058239, juridiskā adrese: Garā iela 26-1,
Daugavpils, LV-5401, 2021.gada 9.novembra iesniegumu (reģ. pašvaldībā 09.11.2021. ar Nr.
3.1.1.8/2021/4237-S) ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības ar trīsuļodu kāpuru rāmi.
Ludzas novada pašvaldība konstatē, ka saskaņā ar Civillikuma 1.pielikumu Ludzas ezers ir
publiskais ezers, jo Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka Latvijas
Republikas ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma
1.pielikums), kuri ir valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta
ceturtajā daļā noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa
nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras
veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai
attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas
speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā
vietējā pašvaldība.
Pamatojoties uz "Zvejniecības likums" 7.panta 2.punktu, 23.12.2014. Ministru
kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos” 7.pielikumā noteikto trīsuļodu kāpuru limitu Ludzas novada
pašvaldībai piešķirts trīsuļodu kāpuru limits Lielajā Ludzas ezerā – 2000 kg.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības,
priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās
pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu
un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas
limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā
vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos. 11.08.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības
šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām,
nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas,
ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
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27.1.apakšpunktu, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā
komerciālajai zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
SIA „SIVOLMA”, reģ. Nr.41503058239, juridiskā adrese: Garā iela 26-1, Daugavpils,
LV-5401 savā iesniegumā norāda zvejas līguma periodu – 5 (pieci) gadi.
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 53.punktā paredzēts,
ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu.
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 21.pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un
sesto daļu, 11. panta 5.2 daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.,
14. punktu, 27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, Ministru kabineta 23.12.2014.
noteikumu nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos” 3.4., 7.2.apakšpunktu, Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā SIA „SIVOLMA”, reģ. Nr.41503058239, juridiskā adrese: Garā iela 261, Daugavpils, LV-5401, rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai ar trīsuļodu kāpuru
rāmi Lielajā Ludzas ezerā līdz 2026.gada 31.decembrim.
2. Iedalīt SIA „SIVOLMA”, reģ. Nr.41503058239, juridiskā adrese: Garā iela 26-1,
Daugavpils, LV-5401, komerciālajai zvejai Lielajā Ludzas ezerā trīsuļodu kāpuru limitu – 350
kg (7 rāmji).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar SIA
„SIVOLMA”, reģ. Nr.41503058239 rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai
zvejai Lielajā Ludzas ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2022.gadā par 7 (septiņiem)
trīsuļodu kāpuru rāmjiem EUR 497,98 (četri simti deviņdesmit septiņi euro un 98 centi).
Nomas maksas samaksu veikt līdz 2022.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
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2.
Izskatot IK „HIMAL”, reģ. Nr.41502023437, juridiskā adrese: Vaļņu iela 39-48,
Daugavpils, LV-5401 2021.gada 9.novembra iesniegumu (reģ. pašvaldībā 09.11.2021. ar Nr.
3.1.1.8/2021/4235-S) ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības ar trīsuļodu kāpuru rāmi.
Ludzas novada pašvaldība konstatē, ka saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Ludzas ezers ir
publiskais ezers, jo Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka Latvijas
Republikas ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma
1.pielikums), kuri ir valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta
ceturtajā daļā noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa
nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras
veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai
attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas
speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā
vietējā pašvaldība.
Pamatojoties uz "Zvejniecības likums" 7.panta 2.punktu, 23.12.2014. Ministru
kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos” 7.pielikumā noteikto trīsuļodu kāpuru limitu Ludzas novada
pašvaldībai piešķirts trīsuļodu kāpuru limits Lielajā Ludzas ezerā – 2000 kg.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības,
priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās
pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu
un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas
limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā
vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos. 11.08.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības
šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām,
nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas,
ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
27.1.apakšpunktu, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā
komerciālajai zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
IK „HIMAL”, reģ.Nr. 41502023437 savā iesniegumā norāda zvejas līguma periodu – 5
(pieci) gadi.
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 53.punktā paredzēts,
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ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu.
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 21.pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un
sesto daļu, 11. panta 5.2 daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.,
14. punktu, 27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, Ministru kabineta 23.12.2014.
noteikumu nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos” 3.4., 7.2.apakšpunktu, Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā IK „HIMAL”, reģ. Nr.41502023437, juridiskā adrese: Vaļņu iela 39-48,
Daugavpils, rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai ar trīsuļodu kāpuru rāmi Lielajā
Ludzas ezerā līdz 2026.gada 31.decembrim.
2. Iedalīt IK „HIMAL”, reģ. Nr.41502023437, juridiskā adrese: Vaļņu iela 39-48,
Daugavpils, LV-5401 komerciālajai zvejai Lielajā Ludzas ezerā trīsuļodu kāpuru limitu – 350
kg (7 rāmji).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar IK
„HIMAL”, reģ. Nr.41502023437 rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai
zvejai Lielajā Ludzas ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2022.gadā par 7 (septiņiem)
trīsuļodu kāpuru rāmjiem EUR 497,98 (četri simti deviņdesmit septiņi euro un 98 centi).
Nomas maksas samaksu veikt līdz 2022.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
3.
Izskatot SIA „RIRO”, reģ. Nr.41503016555, juridiskā adrese: Robežu iela 6a-1
Daugavpils, LV-5401, 2021.gada 30.novembra iesniegumu (reģ.vpašvaldībā 30.11.2021. ar
Nr. 3.1.1.8/2021/4562-S) ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības ar trīsuļodu kāpuru
rāmi. Ludzas novada pašvaldība konstatē, ka saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Ludzas ezers
ir publiskais ezers, jo Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka Latvijas
Republikas ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma
1.pielikums), kuri ir valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta
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ceturtajā daļā noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa
nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras
veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai
attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas
speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā
vietējā pašvaldība.
Pamatojoties uz "Zvejniecības likums" 7.panta 2. punktu, 23.12.2014. Ministru
kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos” 7.pielikumā noteikto trīsuļodu kāpuru limitu Ludzas novada
pašvaldībai piešķirts trīsuļodu kāpuru limits Lielajā Ludzas ezerā – 2000 kg.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības,
priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās
pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu
un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas
limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā
vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos. 11.08.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības
šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām,
nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas,
ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
27.1.apakšpunktu, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā
komerciālajai zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
SIA „RIRO”, reģ. Nr.41503016555, juridiskā adrese: Robežu iela 6a-1 Daugavpils, LV5401 savā iesniegumā norāda zvejas līguma periodu – 5 (pieci) gadi.
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 53.punktā paredzēts,
ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu.
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 21.pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
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jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un
sesto daļu, 11. panta 5.2 daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.,
14. punktu, 27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, Ministru kabineta 23.12.2014.
noteikumu nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos” 3.4., 7.2.apakšpunktu, Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā SIA „RIRO”, reģ. Nr.41503016555, juridiskā adrese: Robežu iela 6a-1
Daugavpils, LV-5401, rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai ar trīsuļodu kāpuru
rāmi Lielajā Ludzas ezerā līdz 2026.gada 31.decembrim.
2. Iedalīt SIA „RIRO”, reģ. Nr.41503016555, juridiskā adrese: Robežu iela 6a-1
Daugavpils, LV-5401, komerciālajai zvejai Lielajā Ludzas ezerā trīsuļodu kāpuru limitu –
200 kg (4 rāmji).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar SIA
„RIRO”, reģ. Nr.41503016555 rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai
Lielajā Ludzas ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2022.gadā par 4 (četriem) trīsuļodu
kāpuru rāmjiem EUR 284,56 (divi simti astoņdesmit četri euro un 56 centi). Nomas maksas
samaksu veikt līdz 2022.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
4.
Izskatot IK „ROLANDS BACULIS”, reģ. Nr.42402011286, juridiskā adrese: Dunakļu
iela 11, Ludza, Ludzas novads, LV -5701 2021. gada 16.decembra iesniegumu (reģ. pašvaldībā
16.12.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/4877-S) ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības ar
trīsuļodu kāpuru rāmi. Ludzas novada pašvaldība konstatē, ka saskaņā ar Civillikuma
1.pielikumu Ludzas ezers ir publiskais ezers, jo Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas
1.punkts nosaka, ka Latvijas Republikas ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos
ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij,
izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma
7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības
zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām
personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci)
komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā
izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
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11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā
vietējā pašvaldība.
Pamatojoties uz "Zvejniecības likums" 7.panta 2.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta
noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos” 7.pielikumā noteikto trīsuļodu kāpuru limitu Ludzas novada pašvaldībai
piešķirts trīsuļodu kāpuru limits Lielajā Ludzas ezerā – 2000 kg.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības,
priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās
pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu
un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas
limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā
vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos. 11.08.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības
šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām,
nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas,
ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
27.1.apakšpunktu, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā
komerciālajai zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
IK „ROLANDS BACULIS” zvejas tiesību licence ir spēkā līdz 2024.gada
31.decembrim.
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 53.punktā paredzēts,
ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu.
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 21.pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un
sesto daļu, 11. panta 5.2 daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
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ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.,
14. punktu, 27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, Ministru kabineta 23.12.2014.
noteikumu nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos” 3.4., 7.2.apakšpunktu, un Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Iedalīt IK „ROLANDS BACULIS”, reģ. Nr.42402011286, juridiskā adrese:
Dunakļu iela 11, Ludza, Ludzas novads, LV -5701 komerciālajai zvejai Lielajā Ludzas ezerā
trīsuļodu kāpuru limitu – 100 kg (2 rāmji).
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar IK
„ROLANDS BACULIS”, reģ. Nr.42402011286 rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
komerciālajai zvejai Lielajā Ludzas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2022.gadā par 2 (diviem) trīsuļodu
kāpuru rāmjiem EUR 142,28 (viens simts četrdesmit divi euro un 28 centi). Nomas maksas
samaksu veikt līdz 2022.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
5.
Izskatot IK „TERIKS VS”, reģ. Nr.42402015184, juridiskā adrese: Bukmuižas iela 99,
Rēzekne, LV-4601 2021.gada 16.decembra iesniegumu (reģ. pašvaldībā 16.12.2021. ar Nr.
3.1.1.8/2021/4878-S) ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības ar trīsuļodu kāpuru rāmi.
Ludzas novada pašvaldība konstatē, ka saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Ludzas ezers ir
publiskais ezers, jo Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka Latvijas
Republikas ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma
1.pielikums), kuri ir valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta
ceturtajā daļā noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa
nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras
veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai
attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas
speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā
vietējā pašvaldība.
Pamatojoties uz "Zvejniecības likums" 7.panta 2.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos” 7.pielikumā noteikto trīsuļodu kāpuru limitu Ludzas novada pašvaldībai
piešķirts trīsuļodu kāpuru limits Lielajā Ludzas ezerā – 2000 kg.
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Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības,
priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās
pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu
un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas
limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā
vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos. 11.08.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības
šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām,
nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas,
ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
27.1.apakšpunktu, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā
komerciālajai zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
IK „TERIKS VS” zvejas tiesību licence ir spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim.
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 53.punktā paredzēts,
ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu.
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 21.pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un
sesto daļu, 11. panta 5.2 daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.,
14. punktu, 27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, Ministru kabineta 23.12.2014.
noteikumu nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos” 3.4., 7.2.apakšpunktu, un Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
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1. Iedalīt IK „TERIKS VS”, reģ. Nr.42402015184, juridiskā adrese: Bukmuižas iela
99, Rēzekne, LV-4601 komerciālajai zvejai Lielajā Ludzas ezerā trīsuļodu kāpuru limitu – 100
kg (2 rāmji).
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar IK
„TERIKS VS”, reģ. Nr.42402015184 rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai
zvejai Lielajā Ludzas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2022.gadā par 2 (diviem) trīsuļodu
kāpuru rāmjiem EUR 142,28 (viens simts četrdesmit divi euro un 28 centi). Nomas maksas
samaksu veikt līdz 2022.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
14.§
Par Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2037. gadam un attīstības
programmas 2021. - 2027. gadam apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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
5.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka teritorijas attīstību plāno, izstrādājot savstarpēji
saskaņotus vietēja līmeņa attīstības plānošanas dokumentus un 12.panta pirmo un trešo daļu,
kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina attīstības dokumentus, kā arī koordinē
un uzrauga to īstenošanu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 2009.gada
25.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā” 9. un 10.puktu par publiskās apspriešanas un sabiedriskās apspriešanas
organizācijas kārtību, Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra lēmumu
(protokols Nr. 10, 22.§) “Par Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2037.
gadam un attīstības programmas 2021. - 2027. gadam projektu nodošanu publiskajai
apspriešanai”, Latgales plānošanas reģiona 2021.gada 17.decembra atzinumu Nr.2.4.3/451
“Atzinums par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam
1.redakcijas projektiem”, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2037. gadam un
attīstības programmas 2021. - 2027. gadam atbilstoši šī lēmuma pielikumiem.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības teritorijas plānotājai J.Lapšovai ievietot Ludzas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2037. gadam un attīstības programmas
2021. - 2027. gadam dokumentāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
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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.

15.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likums) 16.panta
pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības pieprasīt pārmaksātās
nodokļa summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu
laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.
Likuma 251.panta 2.punktā noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitītās nekustamā
īpašuma nodokļa pārmaksas dzēš pašvaldības, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no
nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas
termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai
nokavēto maksājumu segšanai.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta pirmās
daļas 10.punktu, 251.panta 2.punktu, kā arī Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas EUR 1374,63 apmērā pašvaldības
budžetā saskaņā ar pielikumu, t.sk.:
nekustamā īpašuma nodokļa par zemi pārmaksas EUR 1317,46;
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām pārmaksas EUR 57,17.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
16.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un
nokavējuma naudas dzēšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likums) 25.panta
trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā
arī nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības.
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Likuma 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, nodokļu parādi, kā arī nokavējuma
nauda un soda nauda dzēšami nodokļu maksātājam - fiziskajai personai - viņa nāves gadījumā,
ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Likuma 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā
mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās
daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, kā arī Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Dzēst pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to
saistīto nokavējuma naudu EUR 342,06 apmērā:
Personas
uzvārds

<uzvārds>
<uzvārds>
<uzvārds>

vārds

<vārds>
<vārds>
<vārds>

Kopā

Par zemi
nokavējuma
pamatparāds
nauda

Par mājokli
nokavējuma
pamatparāds
nauda

Pavisam

160,84
3,95

88,39
0,87

41,35
17,96
1,18

18,73
8,54
0,25

60,08
275,73
6,25

164,79

89,26

60,49

27,52

342,06

2. Ja šajā lēmumā minētām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai
skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
3. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
4. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
2.

Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likums) 25.panta
trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā
arī nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības.
Likuma 25.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, nodokļu parādi, kā arī nokavējuma
nauda un soda nauda dzēšami nodokļu maksātājam - šā Likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā
gadījumā (līdz EUR 15,00), ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts
lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Likuma 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā
mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās
daļas 5.punktu, trešo un ceturto daļu, kā arī Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
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pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu EUR 234,45 apmērā
pašvaldības budžetā saskaņā ar 1.pielikumu, t.sk.:
pamatparāds par zemi EUR 121,08;
nokavējuma nauda EUR 71,46;
pamatparāds par mājokli EUR 25,99;
nokavējuma nauda EUR 15,92.
2. Ja šajā lēmumā minētām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai
skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
3. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
4. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
3.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likums) 25.panta
trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā
arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka nodokļu parādi, kā arī nokavējuma
nauda un soda nauda dzēšami nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos
paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem.
Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētas ziņas par šādu juridisko personu
izslēgšanu no komercreģistra:
1) 08.02.2016. publicēta ziņa par SIA ražošanas komercfirmas „GALDNIEKI F”,
reģistrācijas Nr. 46803001516, izslēgšanu no komercreģistra (oficiālās publikācijas Nr.:
KMR00092195836976);
2) 26.04.2017. publicēta ziņa par SIA „PN īpašumi”, reģistrācijas Nr. 40003715273,
izslēgšanu no komercreģistra (oficiālās publikācijas Nr.: KMR0010491645579);
3) 06.06.2018. publicēta ziņa par SIA „SPRINTS”, reģistrācijas Nr. 46803001249,
izslēgšanu no komercreģistra (oficiālās publikācijas Nr.: KMR00114799419374);
4) 20.09.2021. publicēta ziņa par SIA „Experience”, reģistrācijas Nr. 40003699829,
darbības izbeigšanu (oficiālās publikācijas Nr.: KMR00139718943689). Lursoft datu
bāzē 27.10.2021. norādīta atzīme par SIA „Experience” likvidāciju.
Likuma 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā
mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās
daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, kā arī Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
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Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Dzēst pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to
saistīto nokavējuma naudu EUR 1347,86 apmērā:
Par ēkām

Par zemi
Juridiska persona

SIA
“SPRINTS”
SIA
„Experience”
SIA ražošanas
komercfirma
„GALDNIEKI
F”
SIA
„PN
īpašumi”

Kopā

pamatparāds

nokavējuma
nauda

-

Par mājokli

pamatparāds

nokavējuma
nauda

pamatparāds

nokavējuma
nauda

Pavisam

-

742,92

370,12

-

-

1113,04

134,12

53,64

-

-

-

-

187,76

25,20

12,06

-

-

-

159,32

65,70

742,92

370,12

7,00
7,00

37,26
2,80
2,80

9,80
1347,86

2. Ja šajā lēmumā minētām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai
skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
3. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
4. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
4.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr. 87
„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.pantā noteikts, ka prasības, kuru
piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir
iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no
uzskaites un atzīst pārējos izdevumos.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka,
ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.
87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.pantu, Latvijas Republikas likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 25panta ceturto daļu, kā arī Ludzas novada pašvaldības domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu EUR 35077,65
apmērā pašvaldības budžetā saskaņā ar 2.pielikumu, t.sk.:
pamatparāds par zemi EUR 18844,81;
pamatparāda palielinājums EUR 110,56;

35
nokavējuma nauda EUR 10886,98;
pamatparāds par ēkām EUR 157,91;
nokavējuma nauda EUR 84,67;
pamatparāds par mājokli EUR 3400,52;
nokavējuma nauda EUR 1592,20.
2. Ja šajā lēmumā minētām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai
skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
3. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
4. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
17.§
Par debitoru parādu norakstīšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu
Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu "Prasības, kuru
piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris
vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos
gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus", ņemot vērā Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Dzēst debitoru parādu par komunālajiem pakalpojumiem un īres maksu
kopsummā EUR 2157,89 norakstot no pašvaldības bilances 2021.gada izmaksās,
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Dzēst debitoru parādu par zemes nomu fiziskām un juridiskām personām
kopsummā EUR 26,12 norakstot no pašvaldības bilances 2021.gada izmaksās, saskaņā
ar 2.pielikumu.
3. Dzēst debitoru parādu par atskurbināšanas pakalpojumiem fiziskām personām
kopsummā EUR 1065,34 norakstot no pašvaldības bilances 2021.gada izmaksās,
saskaņā ar 3.pielikumu.

18.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, ūdens patēriņa
starpības un zemes nomas izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
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Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2021.gada 16.decembra sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/278 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, ūdens patēriņa starpības un zemes nomas
izdevumu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts 17.12.2021. ar Nr.3.1.1.8/2021/4890-S) ar lūgumu
segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2021.gada novembra mēnesī
aprēķināto summu EUR 709,10 apmērā t.sk. EUR 8,28 par apgaismošanu, EUR 405,25 par
neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanu, EUR 275,98 par apkuri, EUR 4,97 ūdens patēriņa
starpības un EUR 14,62 zemes nomas izdevumu apmaksu.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, kas
nosaka segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus šā likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā,
kā arī un norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana) un
izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, ņemot
vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas,
apkures, ūdens patēriņa starpības un zemes nomas izdevumu apmaksu par 2021.gada
novembra mēnesi EUR 709,10 (septiņi simti deviņi euro 10 centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas, apkures, ūdens patēriņa starpības un zemes nomas izdevumu apmaksu par
2021. gada novembra mēnesi EUR 709,10 (septiņi simti deviņi euro 10 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.
19.§
Par piedalīšanos biedrības „Ludzas rajona partnerība”
izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā
Ziņo: E.Mekšs
1.
Pamatojoties uz biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātā projektu iesniegumu
konkursa Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. apakšpasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāti 19.2.2. “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”, ņemot vērā, ka projekta ideja atbilst Ludzas novada attīstības
Programmas 2021. – 2027. gadam vidējā termiņa prioritātes “Sociālās infrastruktūras attīstīšana
un pakalpojumu kvalitātes celšana” Rīcības virziena “Kvalitatīvu kultūras, atpūtas un sporta
pakalpojumu pieejamība” 34. uzdevumam – “Kultūras, atpūtas un sporta norišu piedāvājuma
uzlabošana un attīstīšana”, Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
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2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai izsludinātā projektu iesniegumu konkursa Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam 19.2. apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta iesniegumu „Rotaļu laukuma
atjaunošana Ņukšu pagastā”. Projekta attiecināmās izmaksas – 29 875.46 EUR un projekta
kopējā summa – 29 875.46 EUR.
2. Apstiprināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i.
2987.55 EUR. Līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2022. gada
Ludzas novada pašvaldības budžetā.
2.
Pamatojoties uz biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātā projektu iesniegumu
konkursa Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. apakšpasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāti 19.2.2. “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”, ņemot vērā, ka projekta ideja atbilst Ludzas novada attīstības
Programmas 2021. – 2027. gadam vidējā termiņa prioritātes “Tehniskās infrastruktūras
attīstīšana un pakalpojumu kvalitātes celšana” Rīcības virziena “ Vides un enerģētikas
infrastruktūras attīstība” 65. uzdevumam – “Publiskās ārtelpas infrastruktūras (parku, skvēru,
peldvietu, atpūtas vietu) attīstīšana un sakārtošana”, Ludzas novada pašvaldība ir sagatavojusi
projekta pieteikumu “Gājēju takas izveide gar Šņitkas krastiem posmā no Telegrāfa ielas līdz
Vienības ielai”, Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai izsludinātā projektu iesniegumu konkursa Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam 19.2. apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta iesniegumu „Gājēju takas izveide
gar Šņitkas krastiem posmā no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai”. Projekta attiecināmās
izmaksas – 50 000, 00 EUR un projekta kopējā summa – 50 000 EUR.
2. Apstiprināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām,
t.i. 5000,00 EUR. Līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai paredzēt
2022.gada Ludzas novada pašvaldības budžetā.
20.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi MEŽVIDU KARMELA KALNA
DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU DRAUDZES iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts
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15.12.2021. un reģistrēts ar Nr. 3.1.1.8/2021/4839-S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 2470.00 EUR (10% no kopējām projekta izmaksām) projekta īstenošanai.
Projekta kopējā summa ir 24 699.65 EUR. Projektā paredzēta Dievnama fasādes atjaunošana
(baznīcas jumta remonts, pandusa ierīkošana, cokola un sienu virsmu atjaunošana).
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var
pretendēt Sabiedriskās organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas Ludzas novada
teritorijā un plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un
infrastruktūru, pilnveido Sabiedrisko organizāciju materiāltehnisko bāzi, infrastruktūru vai tiek
sakārtotas publiski pieejamas vietas brīvā laika pavadīšanai.
Nolikuma 13.2. punkts nosaka, ka Projekta finansējumam piešķiramā summa līdz
EUR 4000,00 vienam projektam, bet ne vairāk kā 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām,
ja Sabiedriskās organizācijas projekts vērsts uz organizāciju materiāltehniskās bāzes un
infrastruktūras pilnveidošanu, sabiedrisko organizāciju pamatpakalpojumu sniegšanu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt MEŽVIDU KARMELA KALNA DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU
DRAUDZEI pašvaldības līdzfinansējumu 2470.00 EUR apmērā projekta īstenošanai.
2. MEŽVIDU KARMELA KALNA DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU DRAUDZEI
divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par
finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgu, maksājumu
apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar MEŽVIDU KARMELA KALNA
DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU DRAUDZI.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Invalīdu biedrības iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 16.12.2021. un reģistrēts ar Nr. 3.1.1.8/2021/4873-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 2021.gada noslēguma pasākuma organizēšanai 150,00 EUR
apmērā. Pasākums plānots š.g. 30.decembrī. Finansējums paredzēts kafijas pauzes
organizēšanai, saimniecības preču un dāvanu, kas nepieciešamas apbalvošanai, iegādei.
Pasākuma laikā plānots pateikties tiem biedrības biedriem, kuri aktīvi iesaistās pasākumos un
palīdz to organizēšanā.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti ir vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz 150,00
EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
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Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Invalīdu biedrībai pašvaldības līdzfinansējumu 150,00 EUR apmērā
pasākuma organizēšanai.
2. Pasākuma organizators atbild par Latvijas Republikas normatīvo aktu attiecībā uz
epidemioloģiskās drošības pasākumu un pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu pasākuma laikā.
3. Ludzas Invalīdu biedrībai 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins)
un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
21.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
2021.gada 27.oktobrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods> <deklarētā dzīvesvieta>, kadastra numurs: 6801 002 0155, iesniegumu ar pielikumiem
(reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/4009-S) par līdzfinansējuma piešķiršanu 50% apmērā <Vārds,
Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma: Miera ielā 24, Ludzā, Ludzas novadā, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 3283,31.
Izskatot
<Vārds,
Uzvārds>
iesniegumu Ludzas novada pašvaldība konstatēja, ka iesniegtie dokumenti atbilsts Ludzas
novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai” prasībām.
Pamatojoties uz:
- Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 3.2.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punktu un
8.punktu,
- Ludzas novada pašvaldības 25.11.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/227-N,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 600,00 nekustamā īpašuma Miera ielā 24, Ludzā
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmas.
2. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
2021.gada 19.oktobrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods> <deklarētā dzīvesvieta>, iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (reģistrēts
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ar Nr.3.1.1.8/2021/3855-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā
<Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Tālavijas ielā 132B, Ludzā, Ludzas novadā,
kadastra numurs: 6801 002 0223, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās
plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1795,68.
Izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu Ludzas novada pašvaldība konstatēja, ka
iesniegtie dokumenti atbilsts Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo
noteikumu Nr. 10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” prasībām.
Pamatojoties uz:
- Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 3.2.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punktu un
8.punktu,
- Ludzas novada pašvaldības 25.11.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/228-N,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR
600,00 nekustamā īpašuma Tālavijas ielā 132B, Ludzā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmas.
2. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta> pieslēguma izbūve jāveic paša spēkiem.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S. Jakovļevam.
3.
2021.gada 19.oktobrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods> <deklarētā dzīvesvieta>, kadastra numurs: 6801 004 0447, iesniegumu ar pielikumiem
(reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/3854-S) par līdzfinansējuma piešķiršanu 50% apmērā <Vārds,
Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma: Latgales ielā 64, Ludzā, Ludzas novadā, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 1380,34.
Izskatot <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada pašvaldība konstatēja, ka iesniegtie
dokumenti atbilsts Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.
10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” prasībām.
Pamatojoties uz:
- Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 3.2.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punktu un
8.punktu,
- Ludzas novada pašvaldības 25.11.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/229-N,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
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Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 400,00 nekustamā īpašuma Latgales ielā 64, Ludzā
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmas.
2. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
2021.gada 21.oktobrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods> <deklarētā dzīvesvieta>, iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (reģistrēts
ar Nr.3.1.1.8/2021/3901-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā
<Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Kārsavas ielā 10, Ludzā, Ludzas novadā,
kadastra numurs: 6801 002 0152, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās
plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 2139,55.
Izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu Ludzas novada pašvaldība konstatēja, ka
iesniegtie dokumenti atbilsts Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo
noteikumu Nr. 10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” prasībām.
Pamatojoties uz:
- Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 3.2.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punktu un
8.punktu,
- Ludzas novada pašvaldības 25.11.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/230-N,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 600,00 nekustamā īpašuma Kārsavas ielā 10,
Ludzā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmas.
2. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
2021.gada 17.maijā Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods> <deklarētā dzīvesvieta>, iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (reģistrēts
ar Nr.3.1.1.8/2021/1640-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā
<Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Latgales ielā 241, Ludzā, Ludzas novadā, LV5701, kadastra numurs: 6801 008 0026, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR
291,16.

42
Izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu Ludzas novada pašvaldība konstatēja, ka
iesniegtie dokumenti atbilsts Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo
noteikumu Nr. 10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” prasībām.
Pamatojoties uz:
- Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 3.2.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punktu un
8.punktu,
- Ludzas novada pašvaldības 03.12.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/231-N,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 145,58 nekustamā īpašuma Latgales ielā 241,
Ludzā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmas.
2. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
2021.gada 11.novembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>,
<personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus
(reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/4299-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50%
apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Odu ielā 46, Ludzā, Ludzas novadā,
LV-5701, kadastra numurs: 6801 005 0090, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai – EUR 1597,41 un pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 554,57.
Izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu Ludzas novada pašvaldība konstatēja, ka
iesniegtie dokumenti atbilsts Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo
noteikumu Nr. 10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” prasībām.
Pamatojoties uz:
- Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 3.2.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punktu un
8.punktu,
- Ludzas novada pašvaldības 03.12.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/232-N,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
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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 277,29 nekustamajam īpašumam Odu ielā 46,
Ludzā.
2. Atzīt par spēkā neesošu Ludzas novada domes 2021.gada 25.marta lēmumu „Par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr.11, 13,9.§).
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
7.
2021.gada 12.oktobrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods> <deklarētā dzīvesvieta>, iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (reģistrēts
ar Nr.3.1.1.8/2021/3729-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā
<Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Lielā Ezerkrasta ielā 5-2, Ludzā, Ludzas
novadā, kadastra numurs: 6801 005 0107, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai – EUR 1466,24 un pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 997,95.
Izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu Ludzas novada pašvaldība konstatēja, ka
iesniegtie dokumenti atbilsts Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo
noteikumu Nr. 10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” prasībām.
Pamatojoties uz:
- Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 3.2.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punktu un
8.punktu,
- Ludzas novada pašvaldības 15.12.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/237-N,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
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 nekustamajam īpašumam Lielā
Ezerkrasta ielā 5-2, Ludzā.
2. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
8.
2021.gada 23.novembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>,
<personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus
(reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/4458-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50%
apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Pureņu ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā,
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kadastra numurs: 6801 006 0307, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās
plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 2267,23.
Izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu Ludzas novada pašvaldība konstatēja, ka
iesniegtie dokumenti atbilsts Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo
noteikumu Nr. 10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” prasībām.
Pamatojoties uz:
- Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 3.2.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punktu un
8.punktu,
- Ludzas novada pašvaldības 15.12.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/238-N,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 600,00 nekustamā īpašuma Pureņu ielā 8, Ludzā
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmas.
2. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
9.
2021.gada 15.decembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>,
<personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, kadastra numurs: 6801 004 0474, iesniegumu ar
pielikumiem (reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/4827-S) par līdzfinansējuma piešķiršanu 50%
apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma: Stacijas ielā 25, Ludzā, Ludzas
novadā, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 1471,36.
Izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu Ludzas novada pašvaldība konstatēja, ka
iesniegtie dokumenti atbilsts Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo
noteikumu Nr. 10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” prasībām.
Pamatojoties uz:
- Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 3.2.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punktu un
8.punktu,
- Ludzas novada pašvaldības 15.12.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/239-N,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 400,00 nekustamā īpašuma Stacijas ielā 25,
Ludzā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmas.
2. 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.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
10.
2021.gada 1.novembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods> <deklarētā dzīvesvieta>, iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (reģistrēts
ar Nr.3.1.1.8/2021/4090-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā
<Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Teātra ielā 20, Kārsavā, Ludzā, Ludzas
novadā, kadastra numurs: 6809 002 0068, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR
580,73.
<Vārds, Uzvārds> savā iepriekš minētajā iesniegumā atzīmēja, ka viņai 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” 7.punkta 7.1.apakšpunktu pienākas pašvaldības
līdzfinansējums 100% apmērā, jo viņa ir persona ar 2. (otrās) grupas invaliditāti (iesniegta
<Vārds, Uzvārds> invaliditātes apliecības Nr. 1333733 kopija, invaliditātes apliecības
derīguma termiņš līdz 26.01.2023.).
Izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu Ludzas novada pašvaldība konstatēja, ka
iesniegtie dokumenti atbilsts Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo
noteikumu Nr. 10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” prasībām.
Pamatojoties uz:
- Saistošo noteikumu Nr. 10/2021 3.2.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punktu un 7.punkta
7.1.apakšpunktu,
- Ludzas novada pašvaldības 15.12.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/240-N,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līd EUR 580,73 nekustamā īpašuma Teātra ielā 20, Kārsavā
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmas.
2. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIKS”, reģistrācijas numurs: 56803002941,
juridiskā adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717 starpniecību.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
11.
2021.gada 29. novembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>,
<personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus
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(reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/4544-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100%
apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Lejas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā,
LV-5701, kadastra numurs: 6801 001 0085, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai – EUR 884,75 un pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 690,05.
<Vārds, Uzvārds> iepriekš minētajā iesniegumā atzīmēja, ka viņam 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” 7.punkta 7.2.apakšpunktu pienākas pašvaldības līdzfinansējums 100%
apmērā, jo viņa nekustamajā īpašumā dzīvo un ir deklarēta meita <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods>, kura ir bērns invalīds (iesniegta Veselības un darbnespēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijas 03.03.2011. lēmuma Nr.24-2011-414 kopija, invaliditāte noteikta līdz 29.05.2025.).
Izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu Ludzas novada pašvaldība konstatēja, ka
iesniegtie dokumenti atbilsts Ludzas novada domes 2021.gada 23. septembra saistošo
noteikumu Nr. 10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” prasībām.
Pamatojoties uz:
- Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 3.2.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punktu, 7.punkta
7.2.apakšpunktu,
- Ludzas novada pašvaldības 15.12.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/241-N,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 884,75 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 690,05 nekustamajam īpašumam Lejas ielā 11,
Ludzā.
2. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

12.
2021.gada 29.novembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>,
<personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus
(reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/4554-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50%
apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Tālavijas ielā 63, Ludzā, Ludzas
novadā, kadastra numurs: 6801 002 0126, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai – EUR 710,28 un pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 566,18.
Izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu Ludzas novada pašvaldība konstatēja, ka
iesniegtie dokumenti atbilsts Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo
noteikumu Nr. 10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” prasībām.
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Pamatojoties uz:
- Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 3.2.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punktu un
8.punktu,
- Ludzas novada pašvaldības 15.12.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/242-N,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 355.14 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 283,09 nekustamajam īpašumam Tālavijas iela
63, Ludzā.
2. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> izbūve jāveic pašas spēkiem.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
13.
2021.gada 22.novembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>,
<personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus
(reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/4429-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100%
apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Sporta ielā 24, Ludzā, Ludzas novadā,
LV-5701, kadastra numurs: 6801 006 0117, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai – EUR 1594,02 un pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 657,25.
<Vārds, Uzvārds> savā iepriekš minētajā iesniegumā atzīmēja, ka viņam 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” 7.punkta 7.5.apakspunktu pienākas pašvaldības
līdzfinansējums 100% apmērā, jo viņš ir vientuļais pensionārs.
Pārbaudot informāciju datubāzē JUPIS tika konstatēts, ka <Vārds, Uzvārds> nav
vientuļais pensionārs, jo viņam ir apgādnieks: dēls <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, līdz ar
to pašvaldības līdzfinansējums 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> nevar tikt piešķirts.
Izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus Ludzas
novada pašvaldība konstatēja, ka iesniegtie dokumenti atbilsts Ludzas novada domes 2021.gada
23.septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru
nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”
prasībām un <Vārds, Uzvārds> piešķirams pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā.
Pamatojoties uz:
- Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 3.2.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punktu un
8.punktu,
- Ludzas novada pašvaldības 15.12.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/243-N,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
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Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
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 328,63 nekustamajam īpašumam Sporta ielā 24,
Ludzā.
2. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “VIA Būve RK”, reģistrācijas Nr. 40103870060, adrese: Dzirnavu 100-30,
Rīga, starpniecību.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S. Jakovļevam.
14.
2021.gada 5.novembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods> <deklarētā dzīvesvieta>, iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (reģistrēts
ar Nr.3.1.1.8/2021/4188-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā
<Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Tālavijas ielā 131, Ludzā, Ludzas novadā,
kadastra numurs: 6801 002 0006, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās
plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1495,23.
Izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu Ludzas novada pašvaldība konstatēja, ka
iesniegtie dokumenti atbilsts Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo
noteikumu Nr. 10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” prasībām.
Pamatojoties uz:
- Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 3.2.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punktu un
8.punktu,
- Ludzas novada pašvaldības 20.12.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/246-N,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 600,00 nekustamā īpašuma Tālavijas ielā 131, Ludzā
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmas.
2. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15.
2021.gada 27.oktobrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods> <deklarētā dzīvesvieta>, kadastra numurs: 6801 002 0047, iesniegumu ar pielikumiem
(reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/4023-S) par līdzfinansējuma piešķiršanu 50% apmērā <Vārds,
Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma: Miera ielā 22, Ludzā, Ludzas novadā, pieslēgšanai
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centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1433,72.
Izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu Ludzas novada pašvaldība konstatēja, ka
iesniegtie dokumenti atbilsts Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo
noteikumu Nr. 10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” prasībām.
Pamatojoties uz:
- Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 3.2.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punktu un
8.punktu,
- Ludzas novada pašvaldības 20.12.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/245-N,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 600,00 nekustamā īpašuma Miera ielā 22, Ludzā
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmas.
2. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
16.
Izskatījusi <Vārds, Uzvārds> iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā
īpašuma Lauku ielā 26, Kārsavā, Ludzas novads, pieslēgšanai pilsētas centrālā ūdensvada un
kanalizācijas tīklam un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas namsaimnieks”
27.09.2021. atzinumu Nr. 1.8/203 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu” ar tam pievienotajiem
dokumentiem – tehniskie noteikumi, izbūves shēmas, zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes
robežu plāns, ūdensvada un kanalizācijas pievada izbūves tāmes par kopējo summu
EUR 693,13, invaliditātes apliecības Nr. 1466560 kopija par otrās invaliditātes grupas
piešķiršanu iesniedzējam,
pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 7.1.punktu, atbilstoši kuram pašvaldības
līdzfinansējums tiek piešķirts 100 % apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis
eiro 00 centi) izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un ne vairāk kā EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti eiro 00 centi)
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir persona ar 1. vai 2.
invaliditātes grupu, ņemot vērā iepriekšminētajos saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un to, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija
uzskatāma par atbilstošu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai 100 % apmērā, saskaņā ar
Kārsavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam vidējā termiņa prioritātes
VP9/Infrastruktūras attīstība, RV 9.4./Tehniskās infrastruktūras un komunālās saimniecības
sakārtošana un attīstība, U 9.4.5./ teritorijas labiekārtošana, ņemot vērā Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
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atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds> pašvaldības līdzfinansējumu par kopējo summu
EUR 693,13, nekustamā īpašuma Lauku ielā 26, Kārsavā, Ludzas novads, kadastra apzīmējums
6809 001 0226, pieslēguma pilsētas centrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklam izbūvei.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt vienošanās par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanu.
3. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
4. Kontrolēt lēmuma izpildi Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam.
5. Atzīt par spēkā neesošu Ludzas novada domes 30.11.2021. lēmumu “Par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr. 11, 25.§ , 6.punkts).

22.§
Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība 2021.gada 22.novembrī saņēma <Vārds, Uzvārds>,
<personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts ar
nr. 3.1.1.8/2021/4435-S), kurā <Vārds, Uzvārds>lūdz Ludzas novada domei piešķirt viņai kā
bijušai Pureņu pagasta padomes priekšsēdētājai pabalstu saskaņā ar Republikas pilsētas
domes un novada domes deputāta statusa likuma 15¹.pantu.
Saskaņā ar Rēzeknes zonālā valsts arhīva 15.05.2021. izziņu Nr.LV_LNA_RZVA6.2.2/4970 “Par darba stāžu” <Vārds, Uzvārds> no 1994.gada 9.jūnija līdz 2009.gada
30.jūnijam bija Ludzas rajona Pureņu pagasta padomes priekšsēdētāja.
Atbilstoši Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 15¹.pantā pirmajā un otrajā daļā
noteiktajam,
Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk —
pabalsts) ir personai, kura laika posmā no 1990. gada 4. maija līdz 2021. gada 30. jūnijam
bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes:
1) priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā;
2) priekšsēdētājs vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētāja vietnieks, kurš
ieņēmis algotu amatu, šajā pašvaldībā citu sasaukumu;
3) priekšsēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis algotu amatu, vienā pašvaldībā divus
sasaukumus;
4) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un
priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks tādas pašvaldības domes darbības laikā,
kura izveidojusies, attiecīgajai pašvaldībai apvienojoties ar citu pašvaldību;
5) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un
priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienu sasaukumu šajā pašvaldībā līdz dienai,
kad tā apvienojusies ar citu pašvaldību.
Pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru
iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona atbilst visiem šādiem kritērijiem:
1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā
ar likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par
invalīdu;
2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts
sociālo apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas,
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nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības
pārvaldes institūciju, veic šīs saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā
likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors);
3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba
gadījumam".
Likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmā daļa nosaka, ka Tiesības uz vecuma
pensiju ir sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu un kuru apdrošināšanas
stāžs nav mazāks par 20 gadiem.
Likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8.1 punkts nosaka, ka Šā likuma
pirmajā daļā noteiktais vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums — no 62 līdz 65
gadiem — pieaug pakāpeniski, un no 2014.gada 1.janvāra tas ir 62 gadi un trīs mēneši, no
2015.gada 1.janvāra — 62 gadi un seši mēneši, no 2016.gada 1.janvāra — 62 gadi un deviņi
mēneši, no 2017.gada 1.janvāra — 63 gadi, no 2018.gada 1.janvāra — 63 gadi un trīs
mēneši, no 2019.gada 1.janvāra — 63 gadi un seši mēneši, no 2020.gada 1.janvāra — 63
gadi un deviņi mēneši, no 2021.gada 1.janvāra — 64 gadi, no 2022.gada 1.janvāra — 64
gadi un trīs mēneši, no 2023.gada 1.janvāra — 64 gadi un seši mēneši, no 2024.gada
1.janvāra — 64 gadi un deviņi mēneši, no 2025.gada 1.janvāra — 65 gadi.
Pensijas vecuma paaugstināšanas tabula ir norādīta Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras
oficiālajā
informācijā
mājas
lapā
[https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/vecuma-pensija/pensijasvecuma-paaugstinasana-no-62-lidz-65-gadu-vecumam/].
Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rēzeknes reģionālās nodaļas
2021.gada 5.februāra izziņu Nr.30.1.1.-5/2786 “Par pensijas vecumu” <Vārds, Uzvārds>
vecuma pensija būtu piešķirama no 2026.gada 4.decembra.
Ņemot vērā likumu “Par valsts pensijām” un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
informāciju, <Vārds, Uzvārds> tiesības uz pabalstu saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta
statusa likuma 15¹.pantu radās 2021.gada 4.decembrī.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmo daļu un pārejas
noteikumu 8.1 punktu, Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 15.¹pantu, ņemot vērā
Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka,
Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> ikmēneša pabalstu saskaņā ar
Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 15¹.pantā noteikto.
2. Pašvaldības pabalsta izmaksu uzsākt ar 2021.gada 4.decembri.
3. Ludzas novada pašvaldības sekretārei I.Vondai nosūtīt <Vārds, Uzvārds> šo
lēmumu uz adresi: <deklarētā dzīvesvieta>
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
23.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kārsavas
slimnīca”
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā saņemta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas
slimnīca”, reģistrācijas Nr.42403015020, adrese: Vienības iela 52, Kārsava, Ludzas novads,

52
LV-5717, 2021.gada 4.novembra vēstule Nr.29 „Par finansiālo atbalstu COVID-19 slimības
uzliesmojumu Sociālās aprūpes nodaļā” (Ludzas novada pašvaldībā saņemta 09.11.2021.,
reģistrēta ar Nr.3.1.1.8/2021/4249-S).
Sakarā ar COVID-19 infekcijas slimības uzliesmojumu Sociālās aprūpes nodaļas
darbinieku un klientu vidū, un lai nodrošinātu Sociālās aprūpes nodaļas darbu, no 2021.gada
2.oktobra līdz 2021.gada 19.oktobrim ieskaitot, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas
slimnīca” Sociālās nodaļas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos
tika izmaksātas piemaksas 100% apmērā no mēnešalgas pēc faktiski nostrādātām stundām, kā
rezultātā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca” radās neparedzēti izdevumi
EUR 2434,86 apmērā.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca” ir kapitālsabiedrība, kurā visas
kapitāla daļas pieder Ludzas novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 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
22.decembra apvienotās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca” (reģistrācijas
Nr.40003257732) finanšu līdzekļus 2434,86 euro apmērā, lai kompensētu izdevumus, kas
saistīti ar piemaksām Sociālās nodaļas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes
apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu
laikposmā no 2021.gada 2.oktobra līdz 2021.gada 19.oktobrim.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai pēc Ludzas novada domes sēdes protokola
parakstīšanas 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt šā lēmuma izrakstu sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „Kārsavas slimnīca”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
24.§
Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Lauderu pagasta
administratīvajā teritorijā
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai
skaitā – ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu.
Uz doto momentu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Lauderu pagasta
administratīvajā teritorijā sniedz SIA “Bidrija” (Reģ. Nr. 42403008777).
2021.gada 17.decembrī Ludzas novada pašvaldībā tika saņemta SIA “Bidrija” vēstule,
kurā SIA “Bidrija” lūdz Ludzas novada pašvaldību pārņemt Lauderu pagasta teritorijā
ūdensapgādes, kanalizācijas un namu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas pienākumu
no SIA “Bidrija” un Ludzas novada domei pieņemt attiecīgu lēmumu par ūdensapgādes,
kanalizācijas un namu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas pienākuma pārņemšanu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu, Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
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Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka ar 2022.gada 1.februāri ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus
Lauderu pagasta administratīvajā teritorijā sniegs Lauderu pagasta pārvalde.
2. Atcelt visus bijušās Zilupes novada domes lēmumus attiecībā uz SIA “Bidrija”
pilnvarojumiem sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Lauderu pagasta
administratīvajā teritorijā.
3. Uzdot Ludzas novada Lauderu pagasta vadītājai Ludmilai Matvejenko līdz
2022.gada 31.janvārim organizēt līgumu noslēgšanu ar patērētājiem par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
25.§
Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Ludzas novada
Lauderu pagasta administratīvajā teritorijā
Ziņo: E.Mekšs
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka,
ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds.
Ludzas novada Lauderu pagasta administratīvajā teritorijā ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumus sniedz pašvaldības uzņēmums SIA “Bidrija”. 2021.gada
30.novembrī Ludzas novada pašvaldība pieņēma lēmumu “Par pašvaldības sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Bidrija” likvidēšanu” (protokols Nr.11, 19.§). Pamatojoties uz Ludzas
novada pašvaldības 2021.gada 29.decembra lēmumu “Par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanu Lauderu pagasta administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.13, 24.§) ar
2022.gada 1.februāri ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus sniegs Lauderu pagasta
pārvalde.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta c apakšpunkts nosaka, ka
dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem, maksu par pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas lietošanu.
Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21.panta 5.punkts nosaka, ka
apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.
Izvērtējot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu faktiskās izmaksas, ūdens
bilanci, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Lauderu pagasta komunālās saimniecības
ūdens un notekūdeņu bilanci saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu plānotās izmaksas saskaņā ar
2.pielikumu:
3. Apstiprināt Ludzas novada Lauderu pagasta pārvaldei šādus tarifus:
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3.1. iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji, periodam no 01.02.2022.30.04.2022.:
3.1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.57 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības
nodokļa),
3.1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0.31 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa),
3.2.
iedzīvotājiem, kuriem ir uzstādīti ūdens skaitītāji no 01.02.2022.:
3.2.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.98 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības
nodokļa);
3.2.1.1. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.27 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības
nodokļa),
3.3. juridiskām personām no 01.02.2022.:
3.3.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.98 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības
nodokļa);
3.3.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.27 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).
4. Noteikt asenizācijas pakalpojuma maksu 24.06 EUR (bez pievienotās vērtības
nodokļa) par vienu izvešanas reizi saskaņā ar 3.pielikumu.
5. Šī lēmuma 3. un 4.punktos noteiktie tarifi par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumiem ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās
vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.
6. Noteikt no 01.02.2022. patērētājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji ūdens
patēriņa normu 10 m³ mēnesī.
7. Uzdot Ludzas novada Lauderu pagasta pārvaldes vadītājai L.Matvejenko līdz
2022.gada 31.janvārim organizēt līgumu noslēgšanu ar patērētājiem par komunālo pakalpojumu
saņemšanu.
8. Uzdot Administratīvajai nodaļai nodrošināt informācijas par lēmumu publicēšanu
novada pašvaldības mājas lapā www.ludzasnovads.lv.
9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.

26.§
Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 23.septembra
sēdes lēmumā “Par ēdināšanas pakalpojumu izmaksām Ludzas novada izglītības
iestāžu vispārizglītojošo programmu izglītojamiem” (protokols Nr.8, 64.§)
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta g) apakšpunktu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 23.septembra sēdes lēmuma (protokols
Nr.8, 64.§) “Par ēdināšanas pakalpojumu izmaksām Ludzas novada izglītības iestāžu
vispārizglītojošo programmu izglītojamiem” lemjošās daļas 2., 3. un 4.punktā aizstāt datumu
“31.12.2021.” ar datumu “31.05.2022.”.
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27.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra sēdes lēmumā
“Par personāla ēdināšanas izdevumiem” (protokols Nr.8, 31.§)
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta g) apakšpunktu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr. 8, 31.§)
“Par personāla ēdināšanas izdevumiem” lemjošās daļas 1.punktā aizstāt datumu “31.12.2021.”
ar datumu “31.05.2022.”.
28.§
Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra
sēdes lēmumā “Par ēdināšanas pakalpojumu izmaksām Zilupes vidusskolā”
(protokols Nr.10, 74.§)
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta g) apakšpunktu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Ludzas novada domes 2021.gada 28.oktobra sēdes lēmuma (protokols Nr. 10, 74.§)
“Par ēdināšanas pakalpojumu izmaksām Zilupes vidusskolā” lemjošās daļas 2. un 3.punktā
aizstāt datumu “31.12.2021.” ar datumu “31.05.2022.”.
29.§
Par nedzīvojamo telpu nomas maksu
Ziņo: E.Mekšs
Kārsavas vidusskolā ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tiks izsludināts publiskais
iepirkums.
Lai pretendenti iepirkumā būtu informēti par izmaksām, kas saistītas ar ēdināšanas
izmaksām, ir nepieciešams apstiprināt telpu nomas maksu Kārsavas vidusskolas telpās.
Plānotās telpas ēdināšanas uzņēmuma vajadzībām aizņem 239,95 m2 Kārsavas
vidusskolā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunktu
un saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskās personas
mantas iznomāšanas noteikumi” trešā nodaļā noteikto nomas noteikšanas metodiku un
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pamatojoties uz veikto aprēķinu par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu, un ņemot
vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Noteikt nomas maksu nedzīvojamām telpām Kārsavas vidusskolā, Kārsavā, Ludzas
novads – EUR 1,03 (viens euro, 03 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī plus pievienotās
vērtības nodoklis 21% kopsummā – EUR 1,25 (viens euro, 25 centi), saskaņā ar aprēķinu
lēmuma 1.pielikumā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
30.§
Par naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā un sportā
piešķiršanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (prezicēti komisijas locekļu
amata nosaukumi), 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, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par
izciliem sasniegumiem kultūrā, sportā, un naudas balvu apmēru” saskaņā ar pielikumu.
2. Izveidot Ludzas novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā
un sportā piešķiršanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
Ināra Silicka - Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;
Komisijas locekļi:
Andrejs Narnickis - Ludzas novada Sporta skolas direktora vietnieks pieaugušo sportā;
Sandra Vorkale - J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktore;
Līga Mežule - Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
Dace Tihovska - Ludzas novada pašvaldības domes deputāte;
Komisijas loceklis- sekretārs:
Karīna Demko-Seņkāne - Ludzas pilsētas kultūras nama kultūras metodiķis.
3. Atzīt pas spēkā neesošiem:
3.1. Ludzas novada domes noteikumus “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā, sportā, un naudas balvu apmēru”
(apstiprinati ar Ludzas novada domes 25.10.2018. domes lēmumu (prot. Nr.14, 10.§);
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3.2. Ludzas novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumu “Par naudas balvas par
izciliem sasniegumiem kultūrā un sportā piešķiršanas komisijas izveidošanu” (prot. Nr.20,
10.§).
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.
31.§
Par noteikumu „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”
un atbalsta sporta veicināšanai pieteikumu izvērtēšanas komisijas
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (prezicēti komisijas locekļu
amata nosaukumi), sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”
saskaņā ar pielikumu.
2. Izveidot pašvaldības atbalsta sporta veicināšanai pieteikumu izvērtēšanas komisiju šādā
sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
Ināra Silicka - Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;
Komisijas locekļi:
Ineta Miklucāne - Ludzas novada Sporta skolas sporta metodiķis;
Andrejs Narnickis - Ludzas novada Sporta skolas direktora vietnieks pieaugušo sportā;
Līga Mežule - Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
Valērijs Rimšs - Ludzas novada Sporta skolas sporta metodiķis;
Komisijas sekretārs (bez balss tiesībām):
Anita Puncule - Ludzas novada Sporta skolas direktora vietnieks pieaugušo sportā.
3. Atzīt pas spēkā neesošiem:
3.1. Ludzas novada domes noteikumus “Par pašvaldības atbalsu sporta veicināšanai
Ludzas novadā” (apstiprinati ar Ludzas novada domes 29.11.2019. lēmumu (prot. Nr.18, 14.§);
3.2. Ludzas novada domes 2019.gada 29.novembra lēmumu “Par pašvaldības atbalsta
sporta veicināšanai pieteikumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu” (prot. Nr.18, 35.§);
3.3. Ludzas novada domes 2020.gada 25.jūnija lēmumu “Par izmaiņām pašvaldības
atbalsta sporta veicināšanai pieteikumu izvērtēšanas komisijas sastāvā” (prot. Nr.10, 12.§).
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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.
32.§
Par Ludzas novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2021
”Kārtība, kādā pašvaldība norēķinās par pašvaldības neizīrētajiem dzīvokļiem”
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļa
īpašuma likuma 10.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 09.12.2008. noteikumiem
Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, ņemot vērā Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības noteikumus Nr.2/2021 “Kārtību, kādā

pašvaldība norēķinās par pašvaldības neizīrētiem dzīvokļiem” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājai
M.Romanovskai informēt par pieņemto kārtību namu apsaimniekotājus un pagastu pārvaldes.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
33.§
Par Ludzas novada pašvaldības noteikumu Nr.3/2021 „Par autoceļu fonda programas
mēķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai
Ludzas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldībām autonoma funkcija ir gādāt par savas administratīvā teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; likuma
„Par autoceļiem” 12.panta astoto daļu, kas nosaka, ka pašvaldību ceļu fondu pārvaldīšanas
kārtību nosaka pašvaldības, ievērojot Ministru kabineta noteikto mērķdotācijas izlietošanas
kārtību; Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu
fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 11.punktu, kas nosaka, ka
„pašvaldības nodrošina mērķdotācijas līdzekļu uzskaiti atsevišķi no citiem pašvaldības budžeta
ieņēmumiem un izdevumiem” un ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
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PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris
Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības noteikumus Nr. 3/2021 „Par autoceļu fonda
programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas
finansēšanai Ludzas novadā”, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Šis lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
34.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 706 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010010137, Klusā iela 1A, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo
daļu, atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
02.11.2021. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds, Uzvārds> iesniegums
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/4113-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo
zemes vienību 706 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010137, Klusā iela 1A, Ludza,
Ludzas novads.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2021.gada 15.novembrī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības 706 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010137, Klusā iela 1A, Ludza,
Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68010010137, 706 m2
platībā, Klusā iela 1A, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010010137
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.
35.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,322 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68680090182, “Īves”, Saules iela 2, Malnava, Malnavas pagasts,
Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
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2021.gada 10.decembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/4758-S) ar lūgumu pārdot apbūvētu zemes
vienību 0,322 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68680090182, “Īves”, Saules iela 2, Malnava,
Malnavas pag., Ludzas novads.
Nekustamais īpašums – zemes vienība (ar kadastra apzīmējumu 68680090182) “Īves”,
Saules iela 2, Malnava, Malnavas pag., Ludzas novads ir reģistrēts Malnavas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000534721 ar kadastra numuru 68680090182 uz Ludzas
novada pašvaldības vārda.
Uz zemes gabala atrodas <Vārds, Uzvārds> piederošās būves ar kadastra apzīmējumiem
68680090182001; 68680090182002; 68680090182003; 68680090182004 “Īves”, Saules iela
2, Malnava, Malnavas pag., Ludzas novads.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunkts
nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves)
īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve),
vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.
2021.gada 20.decembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,322 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68680090182, “Īves”, Saules iela 2, Malnava, Malnavas pag., Ludzas
novads, nodošanu atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 5. panta pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu
dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, ņemot vērā Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes vienību 0,322 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68680090182, “Īves”, Saules iela 2, Malnava, Malnavas pag., Ludzas
novads.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
36.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 3,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68940070044, “Eglāji”, Salnavas pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Ludzas novada pašvaldībā saņēma SIA “Grano E” reģistrācijas Nr.42403040916.
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 17.12.2021. ar Nr.2.2.9.4/2021/4886-S) ar lūgumu atsavināt
pašvaldībai piederošo zemes vienību 3,25 ha platībā ar kadastra 68940070044, “Eglāji”,
Salnavas pagasts, Ludzas novads.
Nekustamais īpašums – “Eglāji”, Salnavas pagasts, Ludzas novads reģistrēts Salnavas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000481663 ar kadastra numuru 68940070022, kas
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sastāv no zemes vienības 3,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68940070044 uz Ludzas
novada pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2021.gada 20.decembrī pieņēma lēmumu „ Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības 3,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68940070044, “Eglāji”, Salnavas
pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību “Eglāji”, Salnavas pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68940070022, kas sastāv no zemes vienības 3,25 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68940070044.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
37.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 1,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68940060394, “Ezerlīči”, Diuksts, Salnavas pagasts, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība saņēma 10.12.2021. <Vārds, Uzvārds> pilnvarotās personas
<Vārds, Uzvārds> (25.11.2021. Pilnvara Nr.1 Balvu novada bāriņtiesa) atsavināšanas
ierosinājumu (pašvaldībā reģistrēts 16.12.2021. ar Nr.2.2.9.4/2021/4861-S) ar lūgumu atsavināt
zemes vienību 1,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68940060394, “Ezerlīči”, Diuksts,
Salnavas pagasts, Ludzas novads.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.apakšpunkts
nosaka, ka atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas
zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona
vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
2021.gada 20.decembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 1,57 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68940060394, “Ezerlīči”, Diuksts, Salnavas pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo
daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komiteja un Ludzas novada ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris
Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
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Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu – zemes vienību 1,57 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68940060394, “Ezerlīči”, Diuksts, Salnavas pagasts, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei L.Krišānei sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68940060394,
“Ezerlīči”, Diuksts, Salnavas pagasts, Ludzas novads, 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.
38.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,1148 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68090010100, Kārsava, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Ludzas novada pašvaldībā saņēma <Vārds, Uzvārds> 03.12.2021. iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 06.12.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/4666-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo
zemes vienību 0,1148 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68090010100, Kārsava, Ludzas
novads.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2021.gada 20.decembrī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības 0,1148 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68090010100, Kārsava, Ludzas
novads, nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris
Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68090010100, 0,1148
ha platībā, Kārsava, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei A.Orinskai sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68090010100
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
īpašu ma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
39.§
Par ēkas Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, nomas tiesību izsoli
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Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot ziņojumu par precizējumiem izsoles noteikumos (precizēts izsoles laiks –
2022.gada 7.februāris), sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar
precizējumiem izsoles noteikumos.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu pašvaldībai ir
autonomā funkcija sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties
par bezdarba samazināšanu, 2015.gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.645
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi) un Eiropas
Savienības struktūrfondu projektu „Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana
Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā’ Nr. 5.6.2.0/20/I/007), plānots iznomāt ēkas telpas
Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, ēkas kadastra numurs
68440040420001.
Atbilstoši Noteikumu 33.punktam ir noteikts, ka komersantu, kurš nomās no
finansējuma saņēmēja projekta ietvaros attīstīto teritoriju vai ēku un ar to saistīto infrastruktūru,
vai komersantu, kurš veiks nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, izvēlas atklātā, caurskatāmā
un nediskriminējošā veidā, par infrastruktūras izmantošanu nosakot tirgus cenu.
Līdz ar to ir izstrādāti Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Darbnīcu iela 6,
Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novadā, ēkas ar kadastra numuru nomas tiesību izsoles
noteikumi atbilstoši Noteikumiem, Projektam un ievērojot Ministru kabineta 2018.gada
20.februāra noteikumus Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 80.punktu nekustamās mantas nosacītās nomas
maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Ja iznomā nomas objektu,
kas sastāv no būves un zemes, un nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju,
nomas maksu nosaka visam nomas objektam kopā atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktai tirgus
nomas maksai. Atbilstoši sertificēta vērtētāja SIA “LATIO” 16.11.2021 vērtējumam Ludzas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcu iela 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas
novads”, vērtējamā objekta tirgus nomas maksa ir 1100 euro/mēnesī jeb 0,65 euro/m2,
neiekļaujot PVN un komunālos maksājumus, tai skaitā nosacītā atsevišķo telpu nomas maksa ir
attiecīgi: Telpa Nr. 1- 0,40 euro/m2; Telpa Nr. 2- 0,76 euro/m2 ; Telpa Nr. 3- 0,40 euro/m2;
Telpa Nr. 4- 0,40 euro/m2; Telpa Nr. 5- 0,40 euro/m2.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 5.punktu, kas nosaka, ka lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir pienākums atbilstoši paredzētajām saistībām realizēt valsts investīciju programmā
iekļautos projektus; 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka viena no autonomajā
funkcijā ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par
bezdarba samazināšanu; 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka publiska
persona, rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama
īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu: 6.1 panta pirmās un pirmās
prim daļas, kas nosaka, ka ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi,
nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem un ja slēdz šā
panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nomas līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem
gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji
pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības
vienpusēji atkāpties no nomas līguma Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.
Tiesības nomniekam vienpusēji atkāpties no zemes nomas līguma neattiecas uz gadījumiem,
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kad iznomāta tāda publiskas personas zeme, uz kuras atrodas ēka (būve) kā patstāvīgs īpašuma
objekts; 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi”, un 2015.gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”,
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Rīkot Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - ēkas Darbnīcu iela 6, Blonti,
Blontu pagasts, Ludzas novadā nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
2.
Apstiprināt nomas maksas nosacīto sākumcenu:
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Platība, m2
214,8
1138,8
101,1
100,9
95,9

Telpa
Telpa Nr.1
Telpa Nr.2
Telpa Nr.3
Telpa Nr.4
Telpa Nr.5

EUR/m2 ar PVN
0,48
0,92
0,48
0,48
0,48

3. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – ēkas Darbnīcu iela 6,
Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, nomas tiesību izsoles noteikumu projektu (pielikumā).
4. Uzdot nomas tiesību izsoli veikt Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisijai..
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena
mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā
88, LV-4601).
Pielikumā:
1. Informācija par nomas objektu.
2. Nomas tiesību izsoles noteikumi.
3. Nomas līguma projekts.
4. Nosacījumi par nomas maksas samazinājuma kritērijiem.
5. Pieteikums telpu nomas izsolei.
40.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3, Stacijas ielā 73, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Dzīvoklis Nr.3, Stacijas ielā 73, Ludzā, Ludzas novadā nav izīrēts no 14.10.2019., jo
neatbilst likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta 3.punktam, kas nosaka,
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ka izīrējamai dzīvojamai telpai jāatbilst “Dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa ir apgaismojam,
apkurināma telpa, kas piemērota cilvēka ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu
izvietošanai un atbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas
prasībām”. Ludzas novada pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr.3, Stacijas ielā 73, Ludzā,
Ludzas novadā, neder dzīvošanai, dzīvoklim ir nepieciešams kapitālais remonts, kas nav
lietderīgi ieguldīt pašvaldības līdzekļus.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas 2021.gada 20.decembra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Stacijas ielā 73, Ludzā,
Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.3, Stacijas ielā 73, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Stacijas ielā 73, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Stacijas ielā 73 – 3, Ludzā,
Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
41.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3, Stacijas ielā 66, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Dzīvoklis Nr.3, Stacijas ielā 66, Ludzā, Ludzas novadā nav izīrēts no 22.10.2020., jo
neatbilst likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta 3.punktam, kas nosaka,
ka izīrējamai dzīvojamai telpai jāatbilst “Dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa ir apgaismojam,
apkurināma telpa, kas piemērota cilvēka ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu
izvietošanai un atbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas
prasībām”. Ludzas novada pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr.3, Stacijas ielā 66, Ludzā,
Ludzas novadā, neder dzīvošanai, dzīvoklim ir nepieciešams kapitālais remonts, kas nav
lietderīgi ieguldīt pašvaldības līdzekļus.
Nekustamais īpašums – Stacijas ielā 66 - 3, Ludzā, Ludzas novadā reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.918 - 3 ar kadastra numuru 68019002584, kas sastāv no
dzīvokļa 37,4 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 3731/22310 no būvēm ar kadastra
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apzīmējumiem 68010040061001; 68010040061002; 68010040061004 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010040061 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas 2021.gada 20.decembra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Stacijas ielā 66, Ludzā,
Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.3, Stacijas ielā 66, Ludzā, Ludzas novadā,
atsavināšanas procedūru.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
42.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4, Liepājas ielā 24, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Dzīvoklis Nr.4, Liepājas ielā 24, Ludzā, Ludzas novadā nav izīrēts no 14.10.2020., jo
neatbilst likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta 3.punktam, kas nosaka,
ka izīrējamai dzīvojamai telpai jāatbilst “Dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa ir apgaismojam,
apkurināma telpa, kas piemērota cilvēka ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu
izvietošanai un atbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas
prasībām”. Ludzas novada pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr.4, Liepājas ielā 24, Ludzā,
Ludzas novadā, neder dzīvošanai, dzīvoklim ir nepieciešams kapitālais remonts, kas nav
lietderīgi ieguldīt pašvaldības līdzekļus.
Nekustamais īpašums – Liepājas ielā 24 - 4, Ludzā, Ludzas novadā reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.980 - 4 ar kadastra numuru 68019002588, kas sastāv no
dzīvokļa 51,9 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 5220/25820 no būves ar kadastra
apzīmējumu 68010040112001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040112 uz Ludzas
novada pašvaldības vārda.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4. panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas 2021.gada 20.decembra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Liepājas ielā 24,
Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības
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pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.4, Liepājas ielā 24, Ludzā, Ludzas novadā,
atsavināšanas procedūru.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
43.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4, Biržas ielā 24, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Dzīvoklis Nr.4, Biržas ielā 24, Ludzā, Ludzas novadā nav izīrēts no 10.12.2020., jo
neatbilst likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta 3.punktam, kas nosaka,
ka izīrējamai dzīvojamai telpai jāatbilst “Dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa ir apgaismojam,
apkurināma telpa, kas piemērota cilvēka ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu
izvietošanai un atbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas
prasībām”. Ludzas novada pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr.4, Biržas ielā 24, Ludzā, Ludzas
novadā, neder dzīvošanai, dzīvoklim ir nepieciešams kapitālais remonts, kas nav lietderīgi
ieguldīt pašvaldības līdzekļus.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas 2021.gada 20.decembra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Biržas ielā 24, Ludzā,
Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.4, Biržas ielā 24, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Biržas ielā 24, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Biržas ielā 24 – 4, Ludzā, Ludzas
novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
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6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
44.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības “Debespuses”, Pildas pagasts,
Ludzas novads, pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome 2021.gada 25.martā pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68860070217 1,3 ha platībā, kas atrodas Pildas
pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.5, 34.§).
Nekustamais īpašums – “Debespuses”, Pildas pagasts, Ludzas novads reģistrēts Pildas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000616207 ar kadastra numuru 68860070124, kas
sastāv no zemes vienības 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860070217, uz Ludzas
novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta pārdošanas cenu – EUR 2425,89 (divi tūkstoši četri simti divdesmit pieci euro
un 89 centu) apmērā.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.apakšpunkts
nosaka, ka atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas
zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona
vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 20.decembra lēmumu „Par nekustamā
īpašuma – zemes vienības “Debespuses”, Pildas pagasts, Ludzas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu”, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – “Debespuses”, Pildas pagasts, Ludzas novads
reģistrēts Pildas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000616207 ar kadastra numuru
68860070124, kas sastāv no zemes vienības 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68860070217, pārdošanas cenu EUR 2425,89 (divi tūkstoši četri simti divdesmit pieci euro un
89 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu Anatolijam Kalveršam, personas kods 200657-12817, adrese:
18.novembra iela 16 - 17, Ludza, Ludzas novads, nekustamo īpašumu – “Debespuses”, Pildas
pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68860070124, kas sastāv no zemes vienības 1,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68860070217, par summu - EUR 2425,89 (divi tūkstoši četri
simti divdesmit pieci euro un 89 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, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68860070217 1,3 ha
platībā, kas atrodas Pildas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.5,
34.§) 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.
45.§
Par nekustamā īpašuma, “Oglītes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 26.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
“Oglītes”, Cirmas pagasts, Ludzas nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 25.§).
Nekustamais īpašums – “Oglītes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads reģistrēts Cirmas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000461738 ar kadastra numuru 68500030286, kas
sastāv no zemes vienības 0,29 ha ar kadastra apzīmējumu 68500030286 un nedzīvojamās ēkas
ar kadastra apzīmējumu 68500030286001 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro un 00 centu).
2021.gada 20.decembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, “Oglītes”, Cirmas 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, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Oglītes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads ar kadastra
numuru 68500030286, kas sastāv no zemes vienības 0,29 ha ar kadastra apzīmējumu
68500030286 un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 68500030286001 izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 3000,00 trīs
tūkstoši euro un 00 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
46.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā
atsavināšanas procedūras izbeigšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 28.oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.15, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10,
48.§).
2021.gada 26.novembrī tika reģistrēts dzīvokļa Nr.15, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas
novadā īrnieka Nikolaja Pižonkova iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 2.2.9.4/2021/4531S) par atteikumu no augstāk minētā dzīvokļa atsavināšanas procedūras, sakarā ar finansiālām
grūtībām.
2021.gada 20.decembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā
atsavināšanas procedūras izbeigšanu”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, un ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
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komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvokļa Nr.15, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Atcelt Ludzas novada domes 2021.gada 28.oktobra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma
Nr.15, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10,
48.§).
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.
47.§
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumā
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts, ka iesniedzējai ar Ludzas novada pašvaldības sociālā dienesta lēmumu piešķirts
trūcīgās mājsaimniecības statuss (Ludzas novada pašvaldības sociālā dienesta izziņa
Nr. 3.6/2021/1902 no 10.12.2021.), kā arī ģimenē ir 3 nepilngadīgi bērni; iesniedzēja ir
reģistrēta Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā ar kārtas numuru 2; pēc Fizisko personu reģistra datiem tika konstatēts, ka <Vārds, Uzvārds> ir deklarēta pēc
adreses “Muižnieki”, Silkāni, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads, LV-5726.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.pantu, un Kārsavas
novada pašvaldības 2009.gada 28.oktobra saistošo noteikumu “Par Kārsavas novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.1.punktā noteikto,
persona atzīta ir tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, ņemot
vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Sniegt <Vārds, Uzvārds> palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņas
ģimenei dzīvokli nr. 13, Skolas 4, Mērdzenē, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads, LV-5726.
2. Ludzas novada pašvaldībai noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar <Vārds,
Uzvārds> uz 1 (vienu) gadu, saglabājot tiesības pagarināt īres līgumu, ja tiks pildīti līguma
noteikumi. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā no
lēmuma paziņošanas dienas, persona zaudē īres tiesības.
3. Lēmumu izsūtīt <Vārds, Uzvārds> pēc adreses “Muižnieki”, Silkāni, Mērdzenes
pagasts, Ludzas novads, LV-5726 vai izsniegt personīgi.
48.§
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu
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Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldības dome ir izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>
<deklarētā dzīvesvieta>, 2021.gada 16.novembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā
saņemts 16.11.2021., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.2.2.1.2/2021/4364-S) ar lūgumu izbeigt
dzīvokļa īres līgumu uz dzīvokli pēc adreses Lāčplēša iela 4-5, Zilupe, Ludzas novads, LV5751.
Ludzas novada pašvaldības dome, izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus, konstatēja:
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes 2015.gada 25.jūnijā sēdes lēmumu
“Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu” (protokols
Nr.6, 9.§), 2015.gada 9.jūlijā starp SIA “Zilupes LTD” un <Vārds, Uzvārds> ir noslēgts
dzīvojamās telpas Lāčplēša iela 4-5, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751, īres līgums uz nenoteiktu
laiku.
Dzīvojamo telpu īres likuma 20.pants nosaka, ka īrniekam ir tiesības vienpusēji
atkāpties no dzīvojamās telpas īres līguma.
Uz 2021.gada 22.novembri īrniecei <Vārds, Uzvārds> parādu par īri un komunālajiem
pakalpojumiem nav (SIA “Zilupes LTD” 2021.gada 22.novembra izziņa).
Saskaņā ar Fizisko personu reģistrā iekļautajām ziņām, dzīvoklī pēc adreses Lāčplēša
ielā 4-5, Zilupē, Ludzas nov., LV-5751, savu dzīvesvietu ir deklarējusi <Vārds, Uzvārds>,
<personas kods>.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvojamo
telpu īres likuma 20.pantu, Zilupes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2021.gada
8.decembra sēdes lēmumu “Par N.Proščenko atteikumu no dzīvokļa un īres līguma izbeigšanu”
(protokols Nr.10, 1.§), ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> noslēgto dzīvojamās telpas īres
līgumu uz dzīvokli pēc adreses Lāčplēša iela 4-5, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751, ar
2021.gada 31.decembri.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai lēmuma izrakstu nosūtīt Natālijai Proščenko uz
adresi Lāčplēša iela 4-5, Zilupē, Ludzas nov., LV-5751, un SIA „Zilupes LTD”.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
49.§
Par deleģējuma līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” par Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu
un apstādījumu uzturēšanu un apsaimniekošanu
Ziņo: E.Mekšs
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana); kapsētu izveidošanu un
uzturēšanu, pretplūdu pasākumiem.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturtajā daļā teikts, ka no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai
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publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtības veidus un ierobežojumus nosaka
Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, publiska
persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (pilnvarotā persona) pārvaldes
uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Privātpersonai
pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot minētā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Likuma
42.panta pirmajā daļā noteikts, ka lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, tai
jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu, jāņem vērā tās pieredze, reputācija, resursi,
personāla kvalifikācija un citi kritēriji.
Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka Publisko iepirkumu likumu
nepiemēro tādas personas veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem,
kura atbilst visām šādām pazīmēm:
1) tā atrodas tādā pasūtītāja kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolētās personas
darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus, vai tādas personas kontrolē, kuru minētajā veidā
kontrolē pasūtītājs;
2) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošā
pasūtītāja vai citu minētā pasūtītāja kontrolēto personu interesēs;
3) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības veidu,
kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam par Eiropas
Savienības darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus un kam nav izšķirošas
ietekmes uz to.
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (Reģ.Nr. 42403015020) ir Ludzas novada
pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Ludzas novada pašvaldībai. SIA
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir ceļu un
maģistrāļu būvniecība, pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība, ainavu veidošanas
un uzturēšanas darbības u.c darbības.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbības veids un
piešķirtās tiesības sniegt pakalpojumus izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības kompetencē esošās autonomās funkcijas – gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu uzturēšana, parku, skvēru un
zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana).
Pašvaldības SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vairāk nekā piecpadsmit gadus
Ludzas pilsētas administratīvajā teritorijā sekmīgi nodrošina no likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2. punkta izrietošu uzdevumu – gādā par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, ielu, ceļu un laukumu būvniecību un uzturēšanu, kā arī rūpējās par ielu, parku,
skvēru un zaļo zonu uzturēšanu.
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” var nodrošināt no likuma „Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas “gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību” izrietošus pārvaldes uzdevumus:
1. ielu, ceļu un laukumu būvniecības, rekonstruēšanas un uzturēšanas; parku, skvēru un zaļo
zonu ierīkošanas un uzturēšanas pasākumu jomā Ludzas pilsētas teritorijā, tas ir:
1.1. ietvju, gājēju celiņu un laukumu uzturēšanu un kopšana ziemā, t.sk., attīrīšanu no
sniega, izmantojot mehanizētos transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar atbilstošiem mehānismiem,
slīdamības mazināšanai jebkura seguma virsmām;
1.2. ietvju, gājēju celiņu un laukumu uzturēšanu un kopšanu pavasara – rudens sezonā, t.sk.
smilšu un ceļu putekļu novākšanu;
1.3. parka, skvēru, publiskā lietošanā esošo teritoriju un citu zaļo zonu sakopšanu;
1.4. krūmu izciršanu grāvjos, nogāzēs, krūmu atvašu pļaušanu un zāles pļaušanu grāvjos;
1.5. parka, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošanu un
uzturēšanu – augu, koku, krūmu stādīšanu un uzturēšanu, koku zaru zāģēšanu, celmu frēzēšanu,
puķu dobju ierīkošanu un uzturēšanu, zāles pļaušanu;
1.6. publisku bērnu rotaļu laukumu un publiski pieejamu sporta laukumu uzturēšanu un
sakopšanu;

73
1.7. kapsētu, sabiedrisko tualešu, tajā skaitā pārvietojamo biotualešu publiskās vietās,
uzturēšanu.Ludzas
novada
pašvaldības
kapitālsabiedrības
–
SIA
„LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās
daļas 2. un 3.punktā noteiktajiem gadījumam.
Pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārās tīrības uzturēšana
labā kvalitātē ir svarīgs faktors, lai pašvaldība spētu nodrošināt ikviena iedzīvotāja tiesības
dzīvot sakoptā un drošā vidē. Sadarbībā ar Pašvaldību SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
tiks nodrošināti darbaspēka, administratīvie un tehniskie resursi, lai ar deleģēšanas līgumu
uzdotos pārvaldes uzdevumus varētu veikt kvalitatīvi.
Izvērtējot iepriekšminēto, secināms, ka nepastāv šķēršļi pārvaldes uzdevumu
deleģēšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” Pārvaldes uzdevumus var
veikt efektīvāk, tāpēc pieļaujama no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā
minētajām pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu deleģēšana.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta
pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, 46.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu un ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, ņemot vērā
Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Deleģēt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
(Reģ.Nr.42403015020) no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās
autonomās funkcijas gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, kapsētu izveidošana un
uzturēšana) izrietošu pārvaldes uzdevumu- veikt Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu,
apstādījumu, kapsētu un sabiedrisko tualešu uzturēšanu un apsaimniekošanu.
2. Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu noslēgt uz laika periodu no 2022.gada
1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.
3. Pilnvarot Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu parakstīt Ludza novada
pašvaldības domes priekšsēdētājam Edgaram Mekšam.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai informēt par noslēgto līgumu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
5. Uzdot Administratīvai nodaļai nodrošināt informācijas par noslēgto Pārvaldes
uzdevumu deleģēšanas līgumu un deleģēšanas līguma publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ludzasnovads.lv atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
50.§
Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra sēdes lēmumā
“Par Ludzas novada bāriņtiesas izveidošanu” (protokols Nr.10, 59.§)
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un ņemot
vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
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Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra sēdes lēmumā “Par
Ludzas novada bāriņtiesas izveidošanu” (prot. Nr.10, 59.§) grozījumu un aizstāt lēmuma
lemjošās daļas 8.punktā skaitli “1600,00” ar skaitli “1400,00” .
2. Veikt grozījumus Ludzas novada bāriņtiesas nolikumā (apstiprināts ar Ludzas novada
domes 2021.gada 28.oktobra sēdes lēmumu “Par Ludzas novada bāriņtiesas izveidošanu”
(prot.Nr.10, 59.§) uz izteikt nolikuma 2.3 un 2.4.apakšpunktus šādā redakcijā:
“2.3. Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un locekļus ieceļ un
atbrīvo no amata ar Ludzas novada domes lēmumu. Darba līgumu ar Bāriņtiesas priekšsēdētāju
paraksta pašvaldības izpilddirektors.
2.4. Darba līgumus ar Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku, locekļiem un bāriņtiesas
darbiniekiem paraksta bāriņtiesas priekšsēdētājs.”
3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvāri.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
51.§
Par bāriņtiesas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu atbrīvošanu
Ziņo: E.Mekšs

Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu Ludzas novada pašvaldības dome
2021.gada 28.oktobra sēdē pieņēma lēmumu “Par Ludzas novada bāriņtiesas
izveidošanu” (protokols Nr.10, 59.§), saskaņā ar kuru tika izveidota pašvaldības
aizbildnības un aizgādnības iestāde “Ludzas novada bāriņtiesa”, apvienojot šādas
pašvaldības iestādes: iestādi “Ciblas novada bāriņtiesa” (iestādes reģistrācijas numurs
40900031864, adrese Muižas iela 3, Cibla, Ciblas pagasts, Ludzas novads, LV-5709),
iestādi “Ludzas novada bāriņtiesa” (iestādes reģistrācijas numurs 40900014027, adrese
Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701), iestādi “Kārsavas novada bāriņtiesa”
(iestādes reģistrācijas numurs 50900033161, adrese Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas
novads., LV-5717), iestādi “Zilupes novada bāriņtiesa” (iestādes reģistrācijas numurs
40900026948, adrese Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751). Jaunizveidotā
iestāde “Ludzas novada bāriņtiesa” savu darbību uzsāk ar 2022.gada 1.janvāri.
Bāriņtiesu likuma Pārejas noteikumu 23.punkts nosaka: “Ja saskaņā ar Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurš stājies spēkā 2020. gada 23. jūnijā, īstenotās reformas
rezultātā tiks izveidota jauna bāriņtiesa, līdz jaunas bāriņtiesas izveidošanai, bet ne ilgāk kā
līdz 2021. gada 31. decembrim darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
izveidotajā pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un
darbības teritorijai.[..]”.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 26.punkts nosaka “Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: [..] 9)
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas
likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos; [..] 26) ievēlēt un atbrīvot (atcelt)
bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus;”.
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības
noteikumi” 5.punkts nosaka “Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un
bāriņtiesas locekļu pilnvaras izbeidzas, kad stājas spēkā attiecīgās pašvaldības domes lēmums
par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa
atbrīvošanu, atcelšanu vai atstādināšanu no amata vai beidzoties Bāriņtiesu likumā noteiktajam
pilnvaru termiņam.”.
Ludzas novada pašvaldības dome, izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un
normatīvo aktu prasības konstatē:
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1) pamatojoties uz Ciblas novada domes 2019.gada 26.septembra sēdes lēmumu „Par
Ciblas novada pašvaldības bāriņtiesas ievēlēšanu” (protokols Nr.9, 1.§) uz pieciem gadiem par
Ciblas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju tika ievēlēta Astrīda Kozlovska, <personas kods> par
Ciblas novada bāriņtiesas locekļiem – Gunta Stolere, <personas kods>; Vija Rudziša, <personas
kods>; Lolita Purina, <personas kods> (bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu pilnvaru termiņš
beidzas 25.09.2024.),
2) pamatojoties uz Ciblas novada domes 2021.gada 28.jūnija sēdes lēmumu „Par
izmaiņām Ciblas novada bāriņtiesas sastāvā” (protokols Nr.9, 14.§) tika veiktas izmaiņas Ciblas
novada bāriņtiesas sastāvā: bāriņtiesas priekšsēdētāja - Gunta Stolere, <personas kods>,
bāriņtiesas locekle - Astrīda Kozlovska, <personas kods>.
3) pamatojoties uz Kārsavas novada domes 2019.gada 22.augusta sēdes lēmumu „Par
Kārsavas novada bāriņtiesas ievēlēšanu” (protokols Nr.10, 2.&) no 2019.gada 1.septembra
Kārsavas novada bāriņtiesas sastāvā uz pieciem gadiem tika ievēlēti: bāriņtiesas priekšsēdētāja
amatā - Sandra Čeirāne, <personas kods>bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā – Ineta
Čoiča, <personas kods>, bāriņtiesas locekļa amatā Lidija Čigāne, <personas kods>, Larisa
Žukova, <personas kods>, Elīna Grabovska, <personas kods> (bāriņtiesas priekšsēdētāja,
priekšsēdētāja vietnieka un locekļu pilnvaru termiņš beidzas 31.08.2024.).
4) pamatojoties uz Kārsavas novada domes 2021.gada 17.jūnija sēdes lēmumu „Par
izmaiņām Kārsavas novada bāriņtiesas sastāvā” (protokols Nr.10, 7.&) no 2021.gada 17.jūnija
tika veiktas izmaiņas Kārsavas novada bāriņtiesas sastāvā: bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā
ievēlēta Ineta Čoiča, <personas kods>, bāriņtiesas locekļa amatā - Sandra Čeirāne, <personas
kods>.
5) pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības domes 2021. gada 28.oktobra sēdes
lēmumu „Par Kārsavas novada bāriņtiesas locekles Larisas Žukovas atbrīvošanu no amata”
(protokols Nr.10, 58.§) ar 2021.gada 4. novembri Larisa Žukova, ,personas kods>, tika atbrīvota
no Kārsavas novada bāriņtiesas locekļa amata.
6) pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.novembra sēdes
lēmumu „Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar bāriņtiesas locekli/juristi” (protokols Nr.11,
46.§) ar 2021.gada 3.decembri Sandra Čeirāne, <personas kods>, tika atbrīvota no Kārsavas
novada bāriņtiesas locekļa/jurista amata.
7) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2019.gada 29.augusta sēdes lēmumu „Par
Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu”
(protokols Nr.13, 9.§) ar 2019. gada 1.septembri uz pieciem gadiem par Ludzas novada
bāriņtiesas priekšsēdētāju tika ievēlēta Iveta Gajevska, <personas kods>, par Ludzas novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku - Ilona Poikāne, <personas kods>, par Ludzas novada
bāriņtiesas locekļiem - Ināra Anča, <personas kods>; Aina Fjodorova, <personas kods>; Larisa
Greidāne, <personas kods>; Ligita Hiščenko, <personas kods>; Valentīna Hiščenko, <personas
kods>; Vera Raciborska, <personas kods>; Lilita Rudzinska, <personas kods> (bāriņtiesas
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu pilnvaru termiņš beidzas 31.08.2024.), un ar
2019.gada 1.novembri uz pieciem gadiem par Ludzas novada bāriņtiesas locekli ievēlēja Fridiju
Bokišu, <personas kods> (bāriņtiesas locekļa pilnvaru termiņš beidzas 31.10.2024.).
8) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2020.gada 28.decembra sēdes lēmumu „Par
Ludzas novada bāriņtiesas locekles Valentīnas Hiščenko atbrīvošanu no amata” (protokols
Nr.20, 15.§) ar 2020.gada 30.decembri Valentīna Hiščenko, <personas kods>, tika atbrīvota no
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata.
9) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2020.gada 28.decembra sēdes lēmumu „Par
Ludzas novada bāriņtiesas locekles Lilitas Rudzinskas atbrīvošanu no amata” (protokols Nr.20,
16.§) ar 2020.gada 30.decembri Lilita Rudzinska, <personas kods>, tika atbrīvota no Ludzas
novada bāriņtiesas locekļa amata.
10) pamatojoties uz Zilupes novada domes 2016.gada 29.septembra sēdes lēmumu „Par
bāriņtiesas locekles ievēlēšanu” (protokols Nr.11, 8.§) no 2016.gada 10.oktobra uz pieciem
gadiem par Zilupes novada bāriņtiesas locekli tika ievēlēta Jeļena Voitkeviča, <personas kods>
(bāriņtiesas locekļa pilnvaru termiņš beidzies 30.09.2021.).
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11) pamatojoties uz Zilupes novada domes 2016.gada 28.decembra sēdes lēmumu „Par
Zilupes novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu” (protokols Nr.15, 7.§) no 2016.gada
28.decembra uz pieciem gadiem par Zilupes novada bāriņtiesas locekli tika ievēlēta Ļubova
Losāne, <personas kods> (bāriņtiesas locekļa pilnvaru termiņš beidzas 27.12.2021.).
12) pamatojoties uz Zilupes novada domes 2020.gada 23.decembra sēdes lēmumu „Par
pilnvarojuma tiesību pagarināšanu” (protokols Nr.18, 5.§) no 2021.gada 1.janvāra uz pieciem
gadiem par Zilupes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju tika ievēlēta Aina Agaki, <personas
kods>.
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.”.
Ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 9. un 26.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037
“Bāriņtiesas darbības noteikumi” 5.punktu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes
2021.gada 28.oktobra sēdes lēmumu “Par Ludzas novada bāriņtiesas izveidošanu” (protokols
Nr.10, 59.§), 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 22.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 31.decembri atbrīvot šādus bāriņtiesas priekšsēdētājus, priekšsēdētāja
vietnieku un locekļus:
Nr.
p.k.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Amats

Gunta Stolere
Astrīda Kozlovska
Lolita Purina
Vija Rudziša
Ineta Čoiča
Lidija Čigāne
Elīna Grabovska
Iveta Gajevska
Ilona Poikāne

<personas kods>
<personas kods>
<personas kods>
<personas kods>
<personas kods>
<personas kods>
<personas kods>
<personas kods>
<personas kods>

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

Ināra Anča
Fridijs Bokišs
Aina Fjodorova
Larisa Greidāne
Ligita Hiščenko
Valentīna Hiščenko
Vera Raciborska
Lilita Rudzinska
Aina Agaki

<personas kods>
<personas kods>
<personas kods>
<personas kods>
<personas kods>
<personas kods>
<personas kods>
<personas kods>
<personas kods>

Ciblas novada bāriņtiesas priekšsēdētājs
Ciblas novada bāriņtiesas loceklis
Ciblas novada bāriņtiesas loceklis
Ciblas novada bāriņtiesas loceklis
Kārsavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājs
Kārsavas novada bāriņtiesas loceklis
Kārsavas novada bāriņtiesas loceklis
Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētājs
Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieks
Ludzas novada bāriņtiesas loceklis
Ludzas novada bāriņtiesas loceklis
Ludzas novada bāriņtiesas loceklis
Ludzas novada bāriņtiesas loceklis
Ludzas novada bāriņtiesas loceklis
Ludzas novada bāriņtiesas loceklis
Ludzas novada bāriņtiesas loceklis
Ludzas novada bāriņtiesas loceklis
Zilupes novada bāriņtiesas priekšsēdētājs
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2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam Jakovļevam veikt visas
nepieciešamās darbības saskaņā ar Darba likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē
darba tiesiskās attiecības, lai nodrošinātu lēmuma izpildi.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvās nodaļas vadītājai Inesei Kamzolei
Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumu Nr.478 “Kārtība, kādā aizpildāmas,
iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un
iesniedzami valsts amatpersonu saraksti” noteiktajā kārtībā organizēt valsts amatpersonu
saraksta grozījumu sastādīšanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
Edgaram Mekšam.
52.§
Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka
un locekļu ievēlēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu Ludzas novada pašvaldības dome 2021.gada
28.oktobra sēdē pieņēma lēmumu “Par Ludzas novada bāriņtiesas izveidošanu” (protokols
Nr.10, 59.§), saskaņā ar kuru tika izveidota pašvaldības aizbildnības un aizgādnības iestāde
“Ludzas novada bāriņtiesa”, kas savu darbību uzsāk ar 2022.gada 1.janvāri.
Ievērojot Bāriņtiesu likuma 9.panta otro daļu, kas nosaka: “Uz bāriņtiesas
priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amata vietām
izsludina atklātu pretendentu konkursu.” un pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības domes
2021.gada 28.oktobra sēdes lēmuma “Par Ludzas novada bāriņtiesas izveidošanu” 9.punktu, ar
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 2021.gada 3.novembra rīkojumu Nr.3.1.1.3/2021/74
“Par atklāta pretendentu konkursa izsludināšanas un vērtēšanas komisijas izveidošanu”
izveidota atklāta pretendentu konkursa uz Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amata vietām izsludināšanas un vērtēšanas
komisija organizēja atklātu pretendentu konkursu uz Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amata vietām.
Bāriņtiesu likuma Pārejas noteikumu 22.punkta 1.apakšpunkts nosaka: “Ja saskaņā
ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurš stājies spēkā 2020. gada 23. jūnijā,
īstenotās reformas rezultātā: 1) pašvaldību un administratīvo teritoriju apvienošanas dēļ tiek
izveidota jauna bāriņtiesa, vairākām pašvaldībām apvienojoties, bāriņtiesas priekšsēdētājam,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam vai bāriņtiesas loceklim, kurš ievēlēts bāriņtiesas sastāvā
līdz 2021. gada 30. jūnijam un kura pilnvaru termiņš nav beidzies līdz jaunās bāriņtiesas
izveidošanai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, ir tiesības pretendēt konkursa
kārtībā uz amatu no jauna izveidotajā bāriņtiesā. Šajā amatu konkursā priekšroka dodama tiem
pretendentiem, kuri ievēlēti bāriņtiesas sastāvā līdz 2021. gada 30. jūnijam un kuru pilnvaru
termiņš nav beidzies līdz jaunās bāriņtiesas izveidošanai saistībā ar administratīvi teritoriālo
reformu. Konkursu vienlaikus uz bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieka un bāriņtiesas locekļu amatiem jaunajā bāriņtiesā rīko pašvaldība;”.
Saskaņā ar Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieka, bāriņtiesas locekļu pretendentu konkursa izsludināšanas un vērtēšanas komisijas
2021.gada 25.novembra lēmumu “Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amata pretendentu uzklausīšanu un vērtēšanu”
(protokols Nr.2, 1.punkts), 2021.gada 21.decembra lēmumu “Par Ludzas novada bāriņtiesas
sastāva apstiprināšanu nepilnā sastāvā” (protokols Nr.3, 2.punkts) un lēmumu “Par Valsts bērnu
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tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu Par bāriņtiesas priekšsēdētāja amata kandidāti”
(protokols Nr.3, 3.punkts), uz Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amata vietām tiek virzīti: Ludzas novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam – Iveta Gajevska; Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieka amatam – Ilona Poikāne; Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatam – Astrīda
Kozlovska, Ligita Hiščenko, Ināra Anča, Aina Fjodorova, Ineta Čoiča.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 26.punkts nosaka “Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: [..] 9)
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas
likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos; [..] 26) ievēlēt un atbrīvot (atcelt)
bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus;”.
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības
noteikumi” 4.punkts nosaka “Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un
bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš sākas pēc viņu ievēlēšanas, ja attiecīgās pašvaldības dome
nav noteikusi citu termiņu.”.
Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa nosaka “Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus pieņem darbā attiecīgā pašvaldība. Pašvaldība
var uzdot bāriņtiesas priekšsēdētājam pieņemt darbā bāriņtiesas locekļus.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 26.punktu,
Bāriņtiesu likuma 2.panta sesto daļu, 9.pantu, Pārejas noteikumu 22.punkta 1.apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības
noteikumi” 4. un 8.punktu, ņemot vērā Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu pretendentu konkursa izsludināšanas un
vērtēšanas komisijas 2021.gada 25.novembra sēdes lēmumu “Par Ludzas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amata pretendentu
uzklausīšanu un vērtēšanu” (protokols Nr.2, 1.punkts), 2021.gada 21.decembra sēdes lēmumu
“Par Ludzas novada bāriņtiesas sastāva apstiprināšanu nepilnā sastāvā” (protokols Nr.3,
2.punkts) un lēmumu “Par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu Par
bāriņtiesas priekšsēdētāja amata kandidāti” (protokols Nr.3, 3.punkts), 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 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Ar 2022.gada 1.janvāri par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Ivetu
Gajevsku, <personas kods>.
2. Ar 2022.gada 1.janvāri par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt
Ilonu Poikāni, <personas kods>.
3. Ar 2022.gada 1.janvāri par Ludzas novada bāriņtiesas locekļiem ievēlēt:
3.1. Ināru Anču, <personas kods>;
3.2. Inetu Čoiču, <personas kods>;
3.3. Ainu Fjodorovu, <personas kods>;
3.4. Ligitu Hiščenko, <personas kods>;
3.5. Astrīdu Kozlovsku, <personas kods>.
4. Uzdot Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Ivetai Gajevskai pieņemt darbā
Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un locekļus.
5. Uzdot Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Ivetai Gajevskai:
5.1. publicēt informāciju par bāriņtiesas izveidošanu un tās darbības teritoriju oficiālajā
izdevumā "Latvijas Vēstnesis";
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5.2. divu nedēļu laikā pēc Ludzas novada bāriņtiesas izveidošanas, paziņot Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijai un Tieslietu ministrijai par Ludzas novada bāriņtiesas
izveidošanu, tās atrašanās vietām un apmeklētāju pieņemšanas laikiem.
6. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvās nodaļas vadītājai Inesei Kamzolei
Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumu Nr.478 “Kārtība kādā aizpildāmas,
iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un
iesniedzami valsts amatpersonu saraksti” noteiktajā kārtībā organizēt valsts amatpersonu
saraksta grozījumu sastādīšanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā.
7. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam Jakovļevam organizēt
atkārtotu atklātu pretendentu konkursu uz vakantajām Ludzas novada bāriņtiesas locekļu amata
vietām.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
Edgaram Mekšam.
53. §
Par Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas 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, likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
komisijām” 2.pantu, kas nosaka, ka Pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijas kā pastāvīgi
funkcionējošas komisijas pašvaldību īpašuma objektu privatizācijai izveido attiecīgās
pašvaldības augstākā lēmējinstitūcija. Privatizācijas komisijas var izveidot arī atsevišķu
pašvaldības īpašuma objektu privatizācijai, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas 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:
Vilhelms Kušners - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
Aina Poikāne - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas speciāliste
Komisijas locekle-sekretāre:
Anastasija Ņukša - Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā ekonomiste
2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas nolikumu
saskaņā ar pielikumu.
3. Šis lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem visus Ludzas novadā
iekļauto vietējo pašvaldību (Ciblas novada pašvaldības, Ludzas novada pašvaldības, Kārsavas
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novada pašvaldības, Zilupes novada pašvaldības) iepriekš pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar
pašvaldības īpašuma privatizācijas 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.
54.§
Par Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas 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, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo
daļu, piekto, sesto un septīto daļu, kas nosaka, ka (3) Nekustamā īpašuma novērtēšanas
komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar
šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu. (5) Kustamās mantas
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona),
kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu.
(6) Mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus
vērtētājus. (7) Nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija,
ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Sergejs Jakovļevs - Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Aleksejs Enikovs - Finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākais grāmatvedis
Komisijas locekļi:
Anatolijs Trizna - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
Anna Orinska - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
Mārīte Romanovska - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja
Komisijas sekretāre bez balss tiesībām:
Aina Poikāne - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas speciāliste
2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas nolikumu
saskaņā ar pielikumu.
3. Šis lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
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 novērtēšanas komisijas sastāvu, izveidošanu un darbību.
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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.
55.§
Par Ludzas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāva un nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo un MK 26.05.2014.
noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un
medību koordinācijas komisijām” 2.punktu, ņemot vērā Valsts meža dienesta Austrumlatgales
virsmežniecības 25.10.2021. vēstuli Nr. VM1.1-6/562 „Par pārstāvi Ludzas novada pašvaldības
medību koordinācijas komisijai”, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes 25.10.2021. vēstuli Nr. 01.2-11/21/402-e „Par pārstāvja deleģēšanu
darbam komisijā” un Latvijas meža īpašnieku biedrības 13.12.2021. vēstuli Nr. 1-5/21/50 „Par
Medību koordinācijas komisijas izveidošanu”, Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris
Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Arturs Isakovičs - Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas
inženierkomunikāciju piesaistes galvenais speciālists
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Andris Ļubka - Ludzas novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
Igors Žurzdins - Austrumlatgales virsmežniecības Ludzas nodaļas vecākais mežzinis;
Kārlis Skrastiņš - pilnvarotais pārstāvis no meža īpašnieku biedrības;
Edgars Čubars - Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs
Jānis Šantars - Austrumlatgales valsts meža dienesta Ludzas novada mežzinis;
Komisijas sekretāre:
Ināra Vonda - Administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre
2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas nolikumu,
saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Šis lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
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
medību koordinācijas komisijas sastāvu, izveidošanu un darbību.
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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
S Jakovļevam.
56.§
Par komisiju darbības izbeigšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Likvidēt šādas bijušās Ciblas novada domes izveidotās komisijas:
1.1. Valsts budžeta mērķdotācijas Ciblas novada pirmsskolas (bērnu no 5 gadu vecuma),
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas
sadales komisiju;
1.2. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisiju.
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.
57.§
Par Ludzas novada pašvaldības iestādes “Ludzas Novadpētniecības muzejs”
nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Ludzas Novadpētniecības muzejs”
nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 26.marta Ludzas
novada domes sēdē apstiprināto Ludzas novada pašvaldības iestādes “Ludzas Novadpētniecības
muzejs” nolikumu (sēdes protokols Nr.4, 40.§).
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58. §
Par Ludzas novada pašvaldības policijas izveidi
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele, V.Maslovskis
Deputāte A.Gendele pamato, kāpēc “LATGALES PARTIJAS” deputāti neatbalsta
pašvaldības policijas izveidošanu uz doto brīdi. To vajadzētu darīt, kad valsts pieņemot jauno
likumu par pašvaldībām, uzliks pašvaldībām par pienākumu izveidot pašvaldības policiju. Tad
nāks arī finansējums.
Pēc diskusijām komiteju sēdē, iepazinās ar Administratīvās atbildības likumu. Atzīmē, ka
likuma 115.panta 1.punktā minētas arī pašvaldības amatpersonas, kas tiesīgas veikt
administratīvā pārkāpuma procesu. Nosauc dažas amatpersonas, kas ir tiesīgas veikt
administratīvā pārkāpuma procesu (pašvaldības administratīvās inspekcijas; pašvaldības
admistratīvās komisijas vai apakškomisijas; pašvaldības būvvaldes; pašvaldības izpilddirektors,
pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs; pašvaldības vides inspekcija; pašvaldības vides kontroles
amatpersonas). Minēta arī pašvaldības policija.
Uz doto brīdi iedzīvotājiem ir citas prioritātes – ceļi, ielas, izglītības joma, lai nodrošinātu
bērniem kvalitatīvu apmācību. Jau divus gadus notiek pāreja uz kompetencēs balstītu izglītību.
Pašvaldības policijas izveidošana šajā brīdī neatbalsta.
Deputāts V.Maslovskis precizē A.Gendeles teikto. Administratīvā atbildības likumā
115.pantā nosaukti visi subjekti, kas tiesīgi veikt administratīvā pārkāpuma procesu.
Norāda, ka administratīvās atbildības darbību, procesu nosaka vismaz 96 nozaru likumi.
Virknei nozaru likumos tiesības veikt administratīvā pārkāpumu procesu diemžēl deleģētas vai
un pašvaldības policijai vai administratīvai inspekcijai. Tas nozīmē, ka nevienam citam
pašvaldības subjektam nav tiesību tās veikt.
Sēdes vadītājs E.Mekšs informē, ka citi piedāvājumi, kā veikt šīs funkcijas, netika
iesniegti.
Norāda, ka pašvaldībai ir jāpilda funkcijas. Piekrīt V.Maslovska teiktajam. Arī veidot
pašvaldības administratīvo inspekciju, izmaksas nebūtu zemākas. Ir jāalgo cilvēki, jādomā par
formas tērpu, aprīkojumu, jāveido sadarbība ar Valsts policiju.
Atgādina, ka iepiekšējā gadā “LATGALES PARTIJAS” deputāti neatbalstīja pašvaldības
policijas izveidošanu.
Domes deputātu viedokļi par pašvaldības policijas izveidošanu tika uzklausīti. Katram ir
tiesības uz savu viedokli. Aicina balsot par lēmuma projektu.
Jaunizveidojamā Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta
3.11.sadaļa nosaka, ka Reorganizējot Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadus, tiks
izveidota pašvaldības policija kā Ludzas novada pašvaldības centrālās administrācijas
struktūrvienība.
Lai nodrošināt sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanu Ludzas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā, saskaņā ar Ludzas novada domes 2021.gada 2.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.1 “Ludzas novada pašvaldības nolikums” 9.punkta otro teikumu, kas nosaka,
ka Centrālās administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz pašvaldības centrālās
administrācijas nolikumu un Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora (administrācijas
vadītāja) apstiprinātiem centrālās administrācijas struktūrvienību nolikumiem, pamatojoties
uz, likuma „Par policiju” 19.panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Ināra Silicka); PRET – nav;
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ATTURAS – 5 (Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Viesturs Rancāns, Dace
Tihovska); Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Izveidot Ludzas novada pašvaldības policiju kā iestādes “Ludzas novada pašvaldības
centrālā administrācija” nodaļu.
2. Noteikt par Ludzas novada pašvaldības policijas darbības teritoriju Ludzas novada
administratīvo teritoriju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram izsludināt atklātu pretendentu
konkursu uz Ludzas novada pašvaldības policijas priekšnieka amata vietu.
4. Noteikt, ka Ludzas novada pašvaldības policija uzsāk darbību ar 2022.gada 1.martu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
59.§
Par Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. 20/2021
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”
precizēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 2021.gada
15.decembra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr.1-18/10855 “Par
saistošajiem noteikumiem Nr.20/2021”, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris
Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Veikt šādus precizējumus Ludzas novada domes 2021.gada 30.novembra saistošajos
noteikumos Nr.20/2021 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”:
1.1.
Precizēt saistošo noteikumu nosaukumu, izsakot to šādā redakcijā:
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā”.
1.2. Aizstāt 1.punktā iekavās norādīto vārdu “mājsaimniecības” ar vārdu
“mājsaimniecībām”.
1.3.
Aizstāt 5.punktā vārdu “līmenis” ar vārdu “slieksnis”.
1.4.
Aizstāt 7.1.4.apakšpunkta numuru “7.1.4.” ar numuru “7.2.”.
1.5.
Aizstāt 7.1.apakšpunktā vārdu “personām” ar vārdu “mājsaimniecībām”.
1.6. Aizstāt 9.4..apakšpunktā vārdus “persona/mājsaimniecība” ar vārdu
“mājsaimniecība”.
1.7.
Aizstāt 9.4..apakšpunkta trešajā teikumā vārdu “piešķirt” ar vārdu “izmaksāt”.
1.8. Aizstāt 11.1., 11.1.1., 11.1.2., un 11.1.3.apakšpunktā vārdus “persona/ģimene”
(attiecīgajā locījumā ar vārdu “mājsaimniecība” (attiecīgajā locījumā).
1.9. Svītrot kvadrātiekavas 9.2.1 un 9.2.2.apakšpunktos norādītājās formulās.
1.10. Precizēt noteikumu V. nodaļas nosaukumu un izteikt šādā redakcijā:
“V.Noslēguma jautājums.”
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai nosūtīt precizētos Ludzas novada domes
2021.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.20/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Ludzas novadā” elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
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3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
60.§
Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21/2021 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto
daļu, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu, ņemot vērā Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.21/2021
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā”, saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.21/2021 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā”
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu Nr.21/2021 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā” 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.
61.§
Par apbalvošanu ar Atzinības rakstu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības nolikuma “Par Ludzas novada pašvaldības
apbalvojumiem” 31. un 32.punktu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības apbalvojumu
komisijas 2021.gada 21.decembra sēdes lēmumu “Par apbalvošanu ar Atzinības rakstu”
(protokols Nr.4, 1.punkts), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav;
saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija Kušča), Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
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Par nozīmīgu ieguldījumu krievu kultūras saglabāšanā un attīstīšanā Ludzas novadā,
aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, un sakarā ar dzīves jubileju apbalvot biedrības
“LUDZAS KRIEVU BIEDRĪBA “NASLIEDIJE”” priekšsēdētāju Jevgeniju Kušču,
<personas kods>, ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un piešķirt naudas balvu
EUR 200,00 (divi simti eiro) apmērā.
62.§
Par ražošanas kompleksa Krāslavas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā,
nomas tiesību izsoli
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu pašvaldībai ir
autonomā funkcija sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties
par bezdarba samazināšanu, 2015.gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.645
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi) un projektu
“Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā”
Nr.5.6.2.0/20/I/016 (turpmāk tekstā – Projekts), plānots iznomāt ražošanas kompleksu
Krāslavas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā, zemes vienības ar kadastra numuru 68010030004
daļu, 2,8 ha platībā (Iznomājamā kopējā zemes platība 2,8 ha un uz tās izbūvējamās būves (pēc
projekta pieteikuma) (turpmāk tekstā – Nomas objekts):
Ražošanas ēka Nr.1, apbūves laukums 533.3 m2;
Ražošanas ēka Nr.2, apbūves laukums 533 m2;
Noliktava Nr.1, apbūves laukums 1000 m2;
Noliktava Nr.2, apbūves laukums 1000 m2;
Noliktava Nr.3, apbūves laukums 1000 m2;
Katlu māja, apbūves laukums 439.1 m2.
Izbūvējamie laukumi: Betonēta pamatne kaltēm, apbūves laukums 651.5 m2;
Betonēta pamatne ar sadzīves konteineriem, apbūves laukums 96 m2;
Kokmateriālu krautne - 2575 m2;
Žogs.
Pielikumā skatīt (Pielikums Nr.1):
būvatļauju ar ēku un laukumu raksturojošiem rādītājiem, kartogrammu.
Atbilstoši Noteikumu 33.punktam ir noteikts, ka komersantu, kurš nomās no
finansējuma saņēmēja projekta ietvaros attīstīto teritoriju vai ēku un ar to saistīto infrastruktūru,
vai komersantu, kurš veiks nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, izvēlas atklātā, caurskatāmā
un nediskriminējošā veidā, par infrastruktūras izmantošanu nosakot tirgus cenu.
Līdz ar to ir izstrādāti Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Krāslavas ielā 1,
Ludzā, Ludzas novadā, zemes vienības ar kadastra numuru 68010030004 daļa ar Nomas
objektu, 2,8 ha platībā, nomas tiesību izsoles noteikumi atbilstoši Noteikumiem, Projektam un
ievērojot Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumus Nr.97 „Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 80.punktu nekustamās mantas nosacītās nomas
maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Ja iznomā Nomas objektu,
kas sastāv no būves un zemes, un nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju,
nomas maksu nosaka visam Nomas objektam kopā atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktai
tirgus nomas maksai. Atbilstoši sertificēta vērtētāja SIA “Dzieti” vērtējumam Ludzas novada
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pašvaldības nekustamā īpašuma “Ražošanas kompleksa Krāslavas iela 1, Ludza, Ludzas
novads, nomas maksas noteikšana”, zemes vienības ar kadastra numuru 68010030004 daļas, ar
Nomas objektu, 2,8 ha platībā), nomas maksas tirgus cena novērtēšanas brīdī ir 4 770.00 EUR
(četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro, 00 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības
nodokļa.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 5.puktu, kas nosaka, ka lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir pienākums atbilstoši paredzētajām saistībām realizēt valsts investīciju programmā
iekļautos projektus; 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka viena no autonomajā
funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par
bezdarba samazināšanu; 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka publiska
persona, rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama
īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu: 6.1 panta pirmās un pirmās
prim daļas, kas nosaka, ka ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi,
nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem un ja slēdz šā
panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nomas līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem
gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji
pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības
vienpusēji atkāpties no nomas līguma Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.
Tiesības nomniekam vienpusēji atkāpties no zemes nomas līguma neattiecas uz gadījumiem,
kad iznomāta tāda publiskas personas zeme, uz kuras atrodas ēka (būve) kā patstāvīgs īpašuma
objekts; 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi”, un 2015. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”,
pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Rīkot Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Krāslavas ielā 1, Ludzā, Ludzas
novadā, zemes vienības ar kadastra numuru 68010030004 daļas, ar Nomas objektu, 2,8 ha
platībā - ražošanas kompleksa, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt nomas maksas nosacīto sākumcenu 4 770.00 EUR (četri tūkstoši septiņi
simti septiņdesmit euro, 00 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa (nomas maksa tiks
aprēķināta pēc sertificēta vērtētāja vērtējuma saņemšanas 27.12.2021.).
3. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Krāslavas ielā 1, Ludzā,
Ludzas novadā, zemes vienības ar kadastra numuru 68010030004 daļas, ar Nomas objektu, 2,8
ha platībā - ražošanas kompleksa, nomas tiesību izsoles noteikumu projektu (pielikumā).
4. Uzdot nomas tiesību izsoli veikt Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisijai..
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena
mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā
88, LV-4601).
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Pielikumā:
1. Pieteikums dalībai mutiskā izsolē.
2. Informācija par Nomas objektu;
3. Nomas tiesību izsoles noteikumi;
4. Nosacījumi par nomas maksas samazinājuma kritērijiem;
5. Nomas līguma projekts.
63. §
Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 22/2021
”Grozījumi Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 29.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.5/2021
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs; A.Ņukša
Uzklausot A.Ņukšas ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (prezicēti budžeta
ieņēmumi, izdevumi, apmaksāti rēķini), sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma
projektu ar grozījumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Ludzas novada pašvaldības domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.22/2021 „Grozījumi
Ludzas novada pašvaldības 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. 22/2021 „Grozījumi Ludzas
novada pašvaldības 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5/2021 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2021.gadam” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
64.§
Par Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. 19/2021
“Par Ludzas novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”
precizēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 2021.gada
27.decembra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 1-18/11183 “Par
saistošajiem noteikumiem”, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka,
Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1.
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89
saistošajos noteikumos Nr.19/2021 „Par Ludzas novada pašvaldības sociālajiem
pakalpojumiem”:
1.1.
19. punktā svītrot vārdus “ieskaitot īpašas kopšanas pabalstu”.
1.2.
72.un 77. punktā aizstāt valūtas nosaukumu “EUR” ar “euro”.
1.3.
Izteikt 60.2.apakšpunktu jaunā redakcijā:
“60.2.persona saskaņā ar Civillikumu noslēgusi uztura līgumu, kurā noteikts, ka
personas apgādniekiem (uztura devējiem) ir pienākums maksāt par pakalpojumu.”
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai nosūtīt precizētos Ludzas novada domes
2021.gada 30.novembra saistošos noteikumus Nr.19/2021 „Par Ludzas novada pašvaldības
sociālajiem pakalpojumiem” elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
65. §
Par grozījumu Ludzas novada pašvaldības nolikumā
“Par stipendijām vidējās izglītības iestāžu 10.-12.klašu izglītojamajiem un 12.klašu
absolventu apbalvošanu izlaidumos” apstiprināšanukl
Zi Ziņo: S.Gutāne, E.MekšsŅo : S.Gutāne
S.Gutāne_____________________________________________________ašu absolventu
apbalvošanu izlaidumos” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4. punktu, un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 27.
punktu, 55. panta 4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka,
Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus Ludzas novada pašvaldības nolikumā “Par stipendijām vidējās
izglītības iestāžu 10.-12.klašu izglītojamajiem un 12.klašu absolventu apbalvošanu izlaidumos”
(Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 23.septembra lēmums, protokols Nr.8, 28.§),
izteikt nolikuma 6.1.punktu šādā redakcijā:
“6.1. izglītojamā vidējais vērtējums mācību priekšmetos semestrī ir 8 balles un augstāk.”
66.§
Par Kārsavas novada domes lēmuma “Par SIA “Kārsavas namsaimnieks” kapitāla daļu
turētāja pārstāvja iecelšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: S.Jakovļevs
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta ceturtā daļa nosaka: “Pašvaldības
kapitālsabiedrības izveidošanu, pārvaldi, reorganizāciju un likvidāciju regulē Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un Komerclikums. [..]”.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmā
daļa nosaka: “Ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos
kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības izpilddirektors (turpmāk arī — kapitāla
daļu turētāja pārstāvis).” un otrā daļa nosaka: “Pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu var
nodot pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības citai tam pakļautai
amatpersonai, tai skaitā tās pilsētas (novada) pašvaldības struktūrvienības vadītājam, kurai ir
uzticēta attiecīgu pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšana (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja
pārstāvis).”.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
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daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace
Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Ar 2022.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Kārsavas novada domes 2021.gada
30.jūnija ārkārtas sēdes lēmumu “Par SIA “Kārsavas namsaimnieks” kapitāla daļu turētāja
pārstāvja iecelšanu” (protokols Nr.11, 3.&).

67.§
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumā
Ziņo: S.Jakovļevs
Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 07.12.2021. iesniegums (reģistrēts ar Nr. 3.1.18/2021/4698-S) ar lūgumu piešķirt
viņam dzīvojamo platību Kārsavas pilsētā. Iesniegumā norādīts, ka palīdzība nepieciešama, jo
lūdzējs ir bērns, kurš bija palicis bez vecāku gādības un, sasniedzot pilngadību, ir izbeigušās
aizbildniecības tiesības.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts, ka iesniedzējs, sakarā ar pilngadības sasniegšanu un aizbilniecības izbeigšanos,
(Kārsavas bāriņtiesas lēmums Nr. 1.6/22 par <Vārds, Uzvārds> atlaišanu no <Vārds, Uzvārds>
aizbildnes pienākumu pildīšanas) ir tiesīgs saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un
iesniedzējam nav savas atsevišķas dzīvojamās platības, viņš dzīvo pie bijušās aizbildnes <Vārds, Uzvārds>, <deklarētā dzīvesvieta>. Iesniedzējs nav reģistrēts Kārsavas novada
pašvaldības palīdzības reģistrā. Iesniedzējam ir normatīvajos aktos noteiktās priekšrocības
tiesības uz pašvaldības palīdzības saņemšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 1.daļas
3.punktu, un 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos “Par Kārsavas novada pašvaldības
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteikto, persona ir tiesīga saņemt
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Iekļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Kārsavas palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām ar kārtas Nr.1.
2. Lēmumu izsūtīt <Vārds, Uzvārds>, deklarētā dzīvesvieta Dārzu iela 12, Kārsava,
Ludzas novads, LV-5717, vai izsniegt personīgi.
Sēdi slēdz plkst. 14.45.
Sēdi vadīja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 30.decembrī.

E.Mekšs

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

I.Vonda

