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 30.novembrī

Protokols Nr. 11

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 (sēdē piedalās līdz 14.40),
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka
Sēdē nepiedalās:
Renāte Mikaskina - neierašanās iemesls paziņots; Dace Tihovska - neierašanās iemesls paziņots,
Aivars Meikšāns – neierašanās iemesls paziņots;
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors;
Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Agris Pentjušs, informācijas tehnoloģiju
administrators; Mārīte Romanovska, nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja, Līga
Mežule, finanšu nodaļas vadītāja; Anastasija Ņukša, galvenā ekonomiste; Lilita GorbunovaKozlova, Ludzas novada Sociālā dienesta vadītāja
Darba kārtība:
1. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 68500030331, 68500030373 un
68500030330 robežu pārkārtošanu un platību apstiprināšanu, kā arī par zemes vienības atdalīšanu
un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
2. Par zemes platības precizēšanu.
3. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
4. Par zemes vienības sadalīšanu atsevišķās zemes vienībās.
5. Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
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6. Par zemes vienības piekritību Ludzas novada pašvaldībai.
7. Par zemes vienību atdalīšanu un jauno nekustamo īpašumu izveidošanu.
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai.
9. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra sēdes
lēmuma (protokols Nr.10, 10.§) “Par adreses piešķiršanu ēkām un būvēm” lemjošās daļas pirmā
un piektā punktā.
10. Par nekustamā īpašuma „Bokši”, kadastra numurs 6868 007 0061, sadalīšanu, jauna
nekustamā īpašuma izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
11. Par meža atmežošanas atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes
ierīkošanai mežā Ludzas novada, Malnavas pagasta nekustamajā īpašumā “Rītausmas”, kadastra
numurs 6868 004 0032.
12. Par zemes ierīcības projekta “Ezersala”, Līdumnieku pagasts, Ludzas novads
apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma „Laurāni”, kadastra numurs 6872 001 0072, sadalīšanu un
jaunu nekustamo īpašuma izveidošanu.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma „Krastiņi”, kadastra numurs 6872 005 0175, sadalīšanu,
jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
16. Par neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas
noteikšanu.
17. Par grozījumiem 2017.gada 27.jūlija Ludzas novada domes lēmumā “Par
piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt,
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus” izsludinātajā pirmās atlases kārtas projektu konkursā” (protokols Nr.12, 41.§).
18. Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un
reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību
infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" piektās atlases kārtas izsludinātajā projektu
iesniegumu konkursā.
19. Par Ludzas novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
20. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bidrija” likvidēšanu.
21. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Pasienes pagasta
administratīvajā teritorijā.
22. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Ludzas novada Pasienes
pagasta administratīvajā teritorijā.
23. Par siltumapgādes tarifa apstiprināšanu SIA “Zilupes LTD”.
24. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu SIA “Zilupes LTD”.
25. Par mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā.
26. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
27. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai “Jumtiņi”, Briģu
pagasts, Ludzas novads.
28. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu.
29. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2021 “Par koku ciršanu
ārpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
30. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18/2021 “Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
apstiprināšanu.
31. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumā
„Par Ludzas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu izstrādi” (protokols
Nr.13, 6.§).
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32. Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu redakcijas 2.0
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
33. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 19/2021 „Par Ludzas novada
pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” apstiprināšanu.
34. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20/2021 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” apstiprināšanu.
35. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 764 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010070211, Ceriņu iela 2A, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
36. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
37. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 600 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010010283, Ķiršu iela 8, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
38. Par apbūvētas zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010217,
“Lāči”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
39. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 2800 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68170030141, Domes iela 37, Zilupe, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
40. Par nekustamā īpašuma, ar kadastra numuru 68940080043 “Dzērvenes”, Salnavas
pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai.
41. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68900050180, Jaunatnes iela 2, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads, nodošanu
atsavināšanai.
42. Par nekustamā īpašuma, vienības 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68700060331, Mežvidu pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai.
43. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68960080213, Zaļesjes pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
44. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
45. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
46. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.
47. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
48. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar bāriņtiesas locekli/juristi.
49. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
Sēdes vadītājs E.Mekšs atklāj Ludzas novada pašvaldības domes sēdi un informē, ka sēdes
darba kārtībā ir iekļauti 49 jautājumi.
Izsaka priekšlikumu izslēgt no sēdes darba kārtības 18.jautājumu “Par piedalīšanos darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas
pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes
paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" piektās atlases
kārtas izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā” un 40.jautājumu “Par nekustamā īpašuma, ar
kadastra numuru 68940080043 “Dzērvenes”, Salnavas pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai”.
Skaidro iemeslus, kuru dēļ minētie jautājumi izslēdzami no sēdes darba kārtības.
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Izslēgt no sēdes darba kārtības 18. un 40. darba kārtības jautājumu un apstiprināt sēdes
darba kārtību, darba kārtībā 47 jautājumi.
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Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 2 jautājumiem:
1. Par Kārsavas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.februāra lēmuma Nr. 14 (sēdes
protokols Nr.4) “Par zemes vienības sadali, nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu”
atcelšanu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0279 sadalīšanu divās atsevišķās
zemes vienībās, nosaukumu piešķiršana nekustamiem īpašumiem un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu.
2. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība papildināta ar
48. un 49.punktu.
Darba kārtība:
1. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 68500030331, 68500030373 un
68500030330 robežu pārkārtošanu un platību apstiprināšanu, kā arī par zemes vienības atdalīšanu
un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
2. Par zemes platības precizēšanu.
3. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
4. Par zemes vienības sadalīšanu atsevišķās zemes vienībās.
5. Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
6. Par zemes vienības piekritību Ludzas novada pašvaldībai.
7. Par zemes vienību atdalīšanu un jauno nekustamo īpašumu izveidošanu.
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai.
9. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra sēdes
lēmuma (protokols Nr.10, 10.§) “Par adreses piešķiršanu ēkām un būvēm” lemjošās daļas pirmā
un piektā punktā.
10. Par nekustamā īpašuma „Bokši”, kadastra numurs 6868 007 0061, sadalīšanu, jauna
nekustamā īpašuma izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
11. Par meža atmežošanas atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes
ierīkošanai mežā Ludzas novada, Malnavas pagasta nekustamajā īpašumā “Rītausmas”, kadastra
numurs 6868 004 0032.
12. Par zemes ierīcības projekta “Ezersala”, Līdumnieku pagasts, Ludzas novads
apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma „Laurāni”, kadastra numurs 6872 001 0072, sadalīšanu un
jaunu nekustamo īpašuma izveidošanu.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma „Krastiņi”, kadastra numurs 6872 005 0175, sadalīšanu,
jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
16. Par neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas
noteikšanu.
17. Par grozījumiem 2017.gada 27.jūlija Ludzas novada domes lēmumā “Par
piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt,
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus” izsludinātajā pirmās atlases kārtas projektu konkursā” (protokols Nr.12, 41.§).
18. Par Ludzas novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
19. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bidrija” likvidēšanu.
20. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Pasienes pagasta
administratīvajā teritorijā.
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21. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Ludzas novada Pasienes
pagasta administratīvajā teritorijā.
22. Par siltumapgādes tarifa apstiprināšanu SIA “Zilupes LTD”.
23. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu SIA “Zilupes LTD”.
24. Par mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā.
25. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
26. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai “Jumtiņi”, Briģu
pagasts, Ludzas novads.
27. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu.
28. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2021 “Par koku ciršanu
ārpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
29. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18/2021 “Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
apstiprināšanu.
30. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumā
„Par Ludzas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu izstrādi” (protokols
Nr.13, 6.§).
31. Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu redakcijas 2.0
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
32. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19/2021 „Par Ludzas novada
pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” apstiprināšanu.
33. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20/2021 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” apstiprināšanu.
34. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 764 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010070211, Ceriņu iela 2A, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
35. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
36. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 600 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010010283, Ķiršu iela 8, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
37. Par apbūvētas zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010217,
“Lāči”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
38. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 2800 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68170030141, Domes iela 37, Zilupe, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
39. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68900050180, Jaunatnes iela 2, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads, nodošanu
atsavināšanai.
40. Par nekustamā īpašuma, vienības 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68700060331, Mežvidu pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai.
41. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68960080213, Zaļesjes pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
42. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
43. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
44. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.
45. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
46. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar bāriņtiesas locekli/juristi.
47. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
48. Par Kārsavas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.februāra lēmuma Nr. 14
(sēdes protokols Nr.4) “Par zemes vienības sadali, nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu”
atcelšanu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0279 sadalīšanu divās atsevišķās
zemes vienībās, nosaukumu piešķiršana nekustamiem īpašumiem un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu.
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49. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
1.§
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 68500030331, 68500030373 un 68500030330
robežu pārkārtošanu un platību apstiprināšanu, kā arī par zemes vienības atdalīšanu un
īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo: E.Mekšs
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 28.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.14, 12.§) “Par
zemesgabalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai” 7.punktu tika atzīts, ka zemes
gabals 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030331 “Dzerkaļu kapsēta”, Cirmas pag.,
Ludzas nov. ir piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 28.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.14, 12.§) “Par
zemesgabalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai” 6.punktu tika atzīts, ka zemes
gabals 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030330 “Dzerkaļu kapsēta”, Cirmas pag.,
Ludzas nov. ir piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2009.gada 9.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr.19, 8.§)
“Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu "Pagasta ceļi" saraksts Nr. 1” pielikuma
390.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030373
“Pagasta ceļi”, Cirmas pag., Ludza, Ludzas nov. par piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500030373 ir izbūvēta daļa
no kompleksas inženierbūves „Dzerkaļu ceļš”, kuras kadastra kartē ieprojektētās robežas saskaņā
ar projektu “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas
novadu teritorijā Nr.5.6.2.0/20/I/007” neatbilst dabā, ir nepieciešams pārkārtot zemes vienību
kadastra apzīmējumiem 68500030331, 68500030373 un 68500030330 robežas.
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas
un kadastra dataktualizācijas noteikumi” 73.punkts nosaka, ka divu vai vairāku blakus esošu
zemes vienību kadastra datus aktualizē vienlaikus, ja pārkārto zemes vienību robežu, daļu no
zemes vienības pievienojot blakus esošai zemes vienībai, bet nenosakot to par jaunu zemes
vienību, un ja ir iesniegti zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti par visām zemes vienībām.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra dataktualizācijas noteikumi” 73.punktu, Latvijas Republikas likuma
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.pantu un 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
25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pārkārtot robežu un precizēt platību Ludzas novada pašvaldības tiesiskā valdījumā
piederošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500030331 “Dzerkaļu kapsēta”, Cirmas
pag., Ludzas nov. uz 0,12 ha ar nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi (klasifikatora kods
0907) – kapsētu teritorijas un ar tām saitīto ceremeniālo ēku un krematoriju apbūve (atbilstoši
grafiskam pielikumam).
2. Pārkārtot robežu un precizēt platību Ludzas novada pašvaldības tiesiskā valdījumā
piederošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500030330 “Dzerkaļu kapsēta”, Cirmas
pag., Ludzas nov. uz 3,15 ha un apstiprināt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi
(klasifikatora kods 0907) – kapsētu teritorijas un ar tām saitīto ceremeniālo ēku un krematoriju
apbūve (atbilstoši grafiskam pielikumam).
3. Pārkārtot robežu un precizēt platību Ludzas novada pašvaldības tiesiskā valdījumā
piederošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500030373 uz 0,23 ha un apstiprināt
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nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi (klasifikatora kods 1101) – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (atbilstoši grafiskam
pielikumam).
4. Atdalīt no Ludzas novada pašvaldības nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68500030142 “Pagasta ceļi”, Cirmas pag., Ludzas nov. zemes vienību 0,23 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500030373.
5. Atdalītai zemes vienībai 0,23 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030373 izveidot
jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Dzerkaļu ceļa otrais posms”, Cirmas pag.,
Ludzas nov..
2.§
Par zemes platības precizēšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot mērniecības firmas SIA „Austrumu mērnieks” sertificēta mērnieces Lilitas
Gavares (sertifikāts Nr.AB0123), izgatavoto Ludzas novada Zaļesjes pagasta zemes robežu,
situācijas un apgrūtinājumu plānu projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68960080125,
tika konstatēts, ka kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes vienības platība ir 3,70 ha, kas
pārsniedz pieļaujamo platības nesaisti ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
teksta datos reģistrēto zemes platību – 4,0 ha un izgatavoto Ludzas novada Zaļesjes pagasta
zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68960080359, tika konstatēts, ka kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes vienības platība ir 1,44
ha, kas pārsniedz pieļaujamo platības nesaisti ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā teksta datos reģistrēto zemes platību – 0,6 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.1.punkts nosaka, ka : līdz
zemes vienības pirmreizējai uzmērīšanai Kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētā
zemes vienības platība no kadastra kartes platības drīkst atšķirties pieļaujamās platību atšķirības
robežās.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 70.punkta un
132.1.punktu, un 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Precizēt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, tiesiskā valdījumā piederošai
mantojamai apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68960080125 “Birjukovi”,
Duboviki, Zaļesjes pag., Ludzas nov. platību 3,70 ha, saskaņā ar izgatavoto zemes robežu,
situācijas un apgrūtinājumu plānu projektiem mērogā 1:5 000.
2. Precizēt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, tiesiskā valdījumā piederošai
mantojamai neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68960080359 “Birjukovi”,
Zaļesjes pag., Ludzas nov. platību 1,44 ha, saskaņā ar izgatavoto zemes robežu, situācijas un
apgrūtinājumu plānu projektiem mērogā 1:2 000.
2.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas numurs
40003783960, sertificēta mērnieka Ivara Katkovska (sertifikāta Nr.AB0050) izgatavoto Ludzas
novada, Pasienes pagasta zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektus mantojamai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840040063, tika konstatēts, ka kadastrālajā uzmērīšanā

8
noteiktā zemes platība ir 2,96 ha, kas pārsniedz pieļaujamo platības nesaisti ar juridiskajos
dokumentos noteikto zemes platību – 3,7 ha.
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 domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Precizēt mantojamai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840040063, Pasienes
pagasts, Ludzas novads platību - 2,96 ha, saskaņā ar izgatavoto zemes robežu, situācijas un
apgrūtinājumu plānu projektiem mērogā 1:2000.

3.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (papildināts ar 4.punktu), sēdes
vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
1.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
11.pantu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no Ludzas novada pašvaldības piederošā nekustāmā īpašuma ar kadastra
numuru 68500030142 “Pagasta Ceļi”, Cirmas pag., Ludzas nov. zemes vienību 0,2743 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68500030142.
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500030416 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Dzerkaļu ceļa ceturtais posms”, Cirmas pag.,
Ludzas nov..
2.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>. pilnvarotās
personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZZ Mežs”, reģistrācijas numurs 42103108410,
(pamats Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 04.11.2021. pilnvara Nr.4197), 22.11.2021.
elektronisku iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 22.11.2021. ar
Nr.3.1.1.8/2021/4419-S, par zemes vienības 8,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880010050
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atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68880010050 “Zīlītes”, Pureņu pag.,
Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam īpašumam,
kura sastāvā ietilpst atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68880010050, „Meža
Zīlītes”, Pureņu pag., Ludzas nov., un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 25.novembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību 8,2 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68880010050 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68880010050
“Zīlītes”, Pureņu pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68880010050 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Meža Zīlītes”, Pureņu pag., Ludzas nov..
3.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>. pilnvarotās
personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LV Mežsaimnieks”, reģistrācijas numurs
44103104370, (pamats 22.10.2021. pirkuma līgums), 22.11.2021. elektronisku iesniegumu, kas
Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 22.11.2021. ar Nr.3.1.1.8/2021/4420-S, par zemes vienības
2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580090002 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar
kadastra numuru 68580080004 “Auziņas”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma
nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā ietilpst atdalītā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580090002, „Meža Auziņas”, Isnaudas pag., Ludzas
nov., un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
11.pantu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību 2,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68580090002 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580080004
“Auziņas”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580090002 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Meža Auziņas”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
4.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> pilnvarotās personas
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> un <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> (pamats Latgales
apgabaltiesas Zvērinātā notāra 24.11.2021. pilnara Nr.3925), 25.11.2021. elektronisku
iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 25.11.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/4514-S, par
zemes vienības 4,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040002 atdalīšanu no nekustāmā
īpašuma ar kadastra numuru 68500040001 “Saulaines”, Cirmas pag., Ludzas nov. un jauna
īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā ietilpst
atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68500040002, „Saulaines mežs”, Cirmas pag.,
Ludzas nov., un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu un Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
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11.pantu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> atdala zemes vienību 4,9 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68500040002 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500040001
“Saulaines”, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500040002 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Saulaines mežs”, Cirmas pag., Ludzas nov..
4.§
Par zemes vienības sadalīšanu atsevišķās zemes vienībās
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot Nodrošinājuma valsts aģentūras, reģistrācijas numurs 90009112024, juridiskā
adrese Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026, 2021.gada 4.novembra vēstuli Nr.1.2.810/5515, kas reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 5.novembrī ar
Nr.3.1.1.5/2021/4166-S, par zemes vienību sadali, tika konstatēts, ka Nodrošinājuma valsts
aģentūra (turpmāk - Aģentūra), organizējot valsts robežas joslas zemes īpašumtiesību
sakārtošanu, ir uzsākusi valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu. Atbilstoši
priekšizpētē iegūtai informācijai Ludzas novada Pasienes pagastā konstatēts, ka Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk NĪVKIS) reģistrētie
dati neatbilst situācijai dabā, proti ar Ministru kabineta 2015.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.382 “Par
valsts robežas joslas zemes vienību saglabāšanu valsts īpašumā” izveidotā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68840040208 NĪVKIS reģistrēta kā viena zemes vienība, bet dabā pēc
valsts robežas ar Krievijas Federāciju demarkācijas ir sadalīta divās atsevišķās zemes vienībās,
neaktualizējot NĪVKIS datus.
Lai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus izpildītu atbilstoši spēkā esošiem normatīviem
aktiem, Aģentūra lūdz Ludzas novada pašvaldību pieņemt lēmumu, iesniegšanai Valsts zemes
dienestā, par zemes vienības Ludzas novadā, Pasienes pagastā ar kadastra apzīmējumu
68840040208 sadali divās zemes vienībās A daļa – 3,18 ha un B daļa – 2,80 ha.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 11.panta otrās daļas 1.punktu, 19.panta 1.punktu, 20.panta 1.punktu, 24.panta pirmās
daļas 1.punktu un 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
12.1. apakšpunktu un 20.2. apakšpunktu, 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 un ņemot vērā
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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris
Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns,
Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt valstij piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68840040208,
Pasienes pagastā, Ludzas novadā, divās zemes vienībās ar platībām 3,18 ha – A daļa un 2,80 ha –
B daļa, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.
2. Projektētajai zemes vienībai ar platību 3,18 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi ar kodu 0906 - valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un
glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve.
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3. Projektētajai zemes vienībai ar platību 2,80 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi ar kodu 0906 - Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un
glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve.
Pielikumā: lēmuma grafiskā daļa uz vienas lapas.

2.
Izskatot Nodrošinājuma valsts aģentūras, reģistrācijas numurs 90009112024, juridiskā
adrese Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026, 2021.gada 4.novembra vēstuli Nr.1.2.810/5515, kas reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 5.novembrī ar
Nr.3.1.1.5/2021/4166-S, par zemes vienību sadali, tika konstatēts, ka Nodrošinājuma valsts
aģentūra (turpmāk - Aģentūra), organizējot valsts robežas joslas zemes īpašumtiesību
sakārtošanu, ir uzsākusi valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu. Atbilstoši
priekšizpētē iegūtai informācijai Ludzas novada Pasienes pagastā konstatēts, ka Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk NĪVKIS) reģistrētie
dati neatbilst situācijai dabā, proti ar Ministru kabineta 2015.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.382 “Par
valsts robežas joslas zemes vienību saglabāšanu valsts īpašumā” izveidotā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68840060062 NĪVKIS reģistrēta kā viena zemes vienība, bet dabā pēc
valsts robežas ar Krievijas Federāciju demarkācijas ir sadalīta divās atsevišķās zemes vienībās,
neaktualizējot NĪVKIS datus.
Lai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus izpildītu atbilstoši spēkā esošiem normatīviem
aktiem, Aģentūra lūdz Ludzas novada pašvaldību pieņemt lēmumu, iesniegšanai Valsts zemes
dienestā, par zemes vienības Ludzas novadā, Pasienes pagastā ar kadastra apzīmējumu
68840060062 sadali divās zemes vienībās A daļa – 2,94 ha un B daļa – 1,26 ha.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
11.panta otrās daļas 1.punktu, 19.panta 1.punktu, 20.panta 1.punktu, 24.panta pirmās daļas
1.punktu un 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 12.1.
apakšpunktu un 20.2. apakšpunktu, 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 un ņemot vērā 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt valstij piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68840060062, Pasienes
pagastā, Ludzas novadā, divās zemes vienībās ar platībām 2,94 ha – A daļa un 1,26 ha – B daļa,
saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.
2. Projektētajai zemes vienībai ar platību 2,94 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi ar kodu 0906 - valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un
glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve.
3. Projektētajai zemes vienībai ar platību 1,26 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi ar kodu 0906 - Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un
glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve.
Pielikumā: lēmuma grafiskā daļa uz vienas lapas.
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5.§
Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> un <Vārds,
Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 2021.gada 2.novembra iesniegumu, kas
reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 5.novembrī ar Nr.3.1.1.5/2021/4176-S, tika
konstatēts, ka <Vārds, Uzvārds> un <Vārds, Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 68780060248 un 68780060249 no sev kopīpašumā piederošā nekustamā īpašuma
“Malienas” ar kadastra numuru 6878 001 0110, Nirzas pagasts, Ludzas novads un atdalītajām
zemes vienībām izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Lejas Malienas”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris
Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns,
Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, no nekustamā
īpašuma “Malienas” ar kadastra numuru 6878 001 0110, Nirzas pagasts, Ludzas novads, atdala
zemes vienības 9,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780060248 un 30,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68780060249.
2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68780060248 un 68780060249
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Lejas Malienas”, Nirzas pagasts, Ludzas
novads.
6.§
Par zemes vienības piekritību Ludzas novada pašvaldībai
Ziņo: E.Mekšs
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹ panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves).
Uz zemes vienības 0,0565 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840070266 “Dzintari”,
Šuškova, Pasienes pag., Ludzas nov. atrodas būve, kura ir Ludzas novada pašvaldības bilancē.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹ panta otrās daļas 1.punktu un ņemot vērā
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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris
Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns,
Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Zemes vienība 0,0565 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840070266 “Dzintari”,
Šuškova, Pasienes pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
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7.§
Par zemes vienību atdalīšanu un jauno nekustamo īpašumu izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot SIA “SCA Phoenix AM Latvia”, reģistrācijas Nr. 40203253714, juridiskā adrese
Rīgas iela 103.Valmiera, LV – 4201, pilnvarotās personas Elīnas Jansones personas kods
130584-11703, 2021.gada 15.novembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā
2021.gada 15.novembrī ar Nr. 3.1.1.5/2021/4342-S, tika konstatēts, ka Elīna Jansone lūdz atdalīt
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68480060149, 68480050199, 68480040238,
68480050177 no SIA “SCA Phoenix AM Latvia” piederošā nekustamā īpašuma “Nomaļi” ar
kadastra numuru 68480040238, Ciblas pagasts, Ludzas novads un atdalītajām zemes vienībām
izveidot jaunus nekustamus īpašumus ar nosaukumiem “Piemaļi”, “Mazmaļi”, “Jaunmaļi”,
“Aizmaļi”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris
Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka SIA “SCA Phoenix AM Latvia”, reģistrācijas Nr. 40203253714, no
nekustamā īpašuma „Nomaļi” ar kadastra numuru 68480040238, Ciblas pagasts, Ludzas novads,
atdala zemes vienības 13,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68480060149, 1,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68480050199, 12,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68480040238, 10,7
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68480050177.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68480060149 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Piemaļi”, Ciblas pagasts, Ludzas novads,
3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68480050199 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Mazmaļi”, Ciblas pagasts, Ludzas novads,
4. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68480040238, izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Jaunmaļi”, Ciblas pagasts, Ludzas novads,
5. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68480050177, izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Aizmaļi”, Ciblas pagasts, Ludzas novads.
2.
Izskatot zemnieku saimniecības "PĒRLES", reģistrācijas Nr. 46801005439, juridiskā
adrese “ Pērles”, Tridņa, Ciblas pagasts, Ludzas novads, īpašnieces Lienes Evijas Auzānes
personas kods 150595-11430, 2021.gada 16.novembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada
pašvaldībā 2021.gada 16.novembrī ar Nr. 3.1.1.5/2021/4370-S, tika konstatēts, ka Liene Evija
Auzāne lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68980070125 no zemnieku
saimniecības "PĒRLES" piederošā nekustamā īpašuma “Vecbitītes” ar kadastra numuru
68980070053, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumiem “Jaunvirši”.
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
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Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka zemnieku saimniecība "PĒRLES", reģistrācijas Nr. 46801005439, no
nekustamā īpašuma “Vecbitītes” ar kadastra numuru 68980070053, Zvirgzdenes pagasts,
Ludzas novads, atdala zemes vienību 8,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68980070125.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68980070125 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Jaunvirši”, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads.

8.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
___________________________________________________________________________
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot VZD Latgales reģionālās pārvaldes, 2021.gada 6.oktobra vēstuli Nr.2-13-L/2329,
kas reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 6.oktobrī ar Nr. 3.1.1.5/2021/3635-S, par
zemes lietošanas mērķa noteikšanu, tika konstatēts, 2021.gada 5.oktobrī Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) telpiskajos datos
(kadastra kartē) tika labota zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68980080182 konfigurācija
atbilstoši Dienesta Rēzeknes reģionālās nodaļas Nekustamā īpašuma formēšanas biroja Ludzā
2000.gada 4.jūlija zemes robežu plāna datiem. Datu labošanas ietvaros no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68980080182 tika atdalīta zemes daļa 0,14 ha platībā, kurai piešķirts
kadastra apzīmējums 68980080248.
Atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 6.panta astotajā daļā noteiktajam un saskaņā ar reģionālās pārvaldes 2021.gada
5.oktobra aktu Nr. 11-12-L/183 “Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” jaunā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68980080248 0,14 ha platībā ir iekļauta rezerves zemes
fondā. Minētā zemes vienība reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 68980080249 sastāvā.
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” 16.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 20.2 punktu un 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 25.novembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Noteikt zemes vienībai 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68980080248, Zvirgzdenes
pagasts, Ludzas novads nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0601 - individuālo
dzīvojamo māju apbūve.

9.§
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Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 28. oktobra sēdes lēmuma
(protokols Nr.10, 10.§) “Par adreses piešķiršanu ēkām un būvēm” lemjošās daļas pirmā un
piektā punktā
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada domes 2021.gada 28.oktobra sēdes lēmuma (protokols Nr.10, 10.§) “Par
adreses piešķiršanu ēkām un būvēm” lemjošās daļas pirmā punkta un piektā punktā tika nolemts:
1. Piešķirt adresi adresācijas objektam- būvei ar kadastra apzīmējumu 6844 004 0584 001,
kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844 004 0584 , “Kokzāģētava”, Blonti,
Blontu pag., Ludzas nov., LV – 5706.
5. Piešķirt adresi adresācijas objektam- būvei ar kadastra apzīmējumu 6844 004 0363 001,
kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844 004 0363, “Minerālmēslu šķūnis”,
Blonti, Blontu pag., Ludzas nov., LV – 5706.
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” sestās nodaļas 72.pants
pirmā daļa „Kļūdu labošana” nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var
izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un
trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” sestās
nodaļas 72.pants pirmā daļu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumiem Nr. 455
“Adresācijas noteikumi”, ņemot vērā 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 25.novembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Grozīt Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra sēdes lēmuma (protokols
Nr.10, 10.§) “Par adreses piešķiršanu ēkām un būvēm” lemjošās daļas pirmā un piektā punktā,
izsakot tos jaunā redakcijā:
“1. Piešķirt adresi adresācijas objektam - būvei ar kadastra apzīmējumu 6844 004 0584
001, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844 004 0584, “Kokzāģētava”,
Blontu pag., Ludzas nov., LV – 5706.
5. Piešķirt adresi adresācijas objektam - būvei ar kadastra apzīmējumu 6844 004 0363
001, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844 004 0363, “Minerālmēslu
šķūnis”, Blontu pag., Ludzas nov., LV – 5706.”

10.§
Par nekustamā īpašuma „Bokši”, kadastra numurs 6868 007 0061,
sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 30.septembrī ir saņemts nekustamā īpašuma
“Bokši”, kadastra numurs 6868 007 0061, īpašnieka pilnvarotās personas 2021.gada
30.septembra
iesniegums
(reģistrēts
Ludzas
novada
pašvaldībā
30.09.2021.,
Nr. 3.1.1.5/2021/3564-S) par šā nekustamā īpašuma sadalīšanu, atdalot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6868 007 0085, platība 1,6 ha, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, nosaukuma
piešķiršanu jaunajam nekustamajam īpašumam un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
atdalāmajai zemes vienībai.
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Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32., 33.pantu, pēc tiesīgās
personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams
izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos
īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma
objektus (t.sk. zemes vienības).
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.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, var ierosināt, ja iepriekš
likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV
nodaļā minētajām prasībām.
Šo noteikumu IV nodaļas 30. punkts nosaka, ka lauku teritorijās zemes vienībai, kuru
izmanto tikai lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un ūdenssaimniecībai, nosaka vienu lietošanas
mērķi. Lai noteiktu lietošanas mērķi, nosaka zemes vienībā dominējošo ekonomisko darbību,
salīdzinot zemes lietošanas veidu platības meža zemei, zemei zem ūdeņiem un lauksaimniecībā
izmantojamai zemei.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 007 0085 kadastra informāciju, zemes kopplatība ir 1,6ha,
kas visa ir meža zeme, reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Lai aktualizētu zemes vienības nekustamā īpašuma mērķi, nepieciešams veikt zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 007 0085 nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa no
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101) uz zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
Ņemot vērā iepriekš minēto, 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, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu,
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 25.novembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist Ludzas novada Malnavas pagasta nekustamā īpašuma „Bokši“, kadastra
numurs 6868 007 0061, sadalīšanai, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 007
0085, kuras kopplatība 1,6 ha, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Meža
Bokši“, Malnavas pagasts, Ludzas novads.
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 007 0085, kuras kopplatība ir
1,6 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201).
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11.§
Par meža atmežošanas atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes
ierīkošanai mežā Ludzas novada, Malnavas pagasta nekustamajā īpašumā “Rītausmas”,
kadastra numurs 6868 004 0032
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldības dome ir izskatījusi Leonīda Gedzuna 2021.gada 26.augusta
iesniegumu, reģistrētu Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 26.augustā ar Nr.3.1.1.8/2021/2958S, par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža zemē viņam
piederošajā nekustamā īpašuma “Rītausmas”, Malnavas pagastā, kadastra numurs 6868 004
0032, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0032 4,5 ha platībā.
Izvērtējot iesniegumam pievienotos dokumentus un papildus iegūto informāciju par
atļaujas izsniegšanu plantācijas meža atmežošanai nekustamajā īpašuma “Rītausmas” (kadastra
numurs 6868 004 0032) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0032 meža 1.kvartāla
1.nogabalā 0,8 ha platībā, 1.kvartāla 2.nogabalā 0,9 ha platībā, 1.kvartāla 3.nogabalā 2,1 ha
platībā un 1.kvartāla 4.nogabalā 0,7 ha platībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai
4,5 ha kopplatībā, Ludzas novada pašvaldības dome konstatēja:
Saskaņā ar Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam (turpmāk-Teritorijas
plānojums) grafiskās daļu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0032 atrodas
teritorijā, kurai noteiktas funkcionālais zonējums Lauku zemes (L), (L1) un Mežu teritorijas (M).
Atmežojamā platība neatrodas Eiropas un Latvijas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
Atbilstoši Kārsavas novada Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem, viena no papildus izmantošanām Mežu teritorijas (M) funkcionālajā zonā ir
lauksaimnieciskā darbība, veicot zemes transformāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumu Nr.118 „Kārtība, kādā
lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”
10.1.punktu tika pieprasīti un saņemti kompetento institūciju atzinumi par minētās darbības
veikšanas iespējām un realizācijas noteikumiem.
Valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides pārvalde 01.10.2021. atzinumā
Nr.2.3/905/LA/2021 sniedz atzinumu, ka meža zemes atmežošana un lauksaimniecības zemes
ierīkošana īpašuma „Rītausmas” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0032,
Nesteros, Malnavas pagastā, Ludzas novadā, nebūs pretrunā ar vides aizsardzību reglamentējošo
normatīvo aktu prasībām, ja veicot paredzēto darbību, tiks saglabāta teritorijā esošā koplietošanas
ūdensnoteka, un netiks pieļautas hidroloģiskā režīma izmaiņas blakus esošajos īpašumos.
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācija 04.10.2021. atzinumā
Nr.3.13/5494/2021-N neiebilst lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā Ludzas
novada Malnavas pagasta nekustamā īpašuma “Rītausmas” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6868 004 0032 meža 1. kvartāla 1., 2., 3. un 4. nogabalā 4,5 ha kopplatībā.
Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības, uz Ludzas novada pašvaldības
20.09.2021. iesniegumu Nr. 3.1.1.5/2021/1976-N, sniegtajā atzinumā Nr. VM1.5-3/519 nav
iebildumu plānotajai plantācijas meža atmežošanai.
Ludzas novada pašvaldība saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr.889 „Noteikumi
par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”
10.1. un 11.punktu 2021.gada 18.oktobrī nosūtīja pieprasījumu kompensācijas aprēķinam Valsts
meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.889 „Noteikumi par
atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība”
14.punktu, Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības vēstuli Nr.VM1.5-3/559 „Par
atmežošanas kompensācijas aprēķinu” un tam pievienoto, saskaņā ar meža likuma 42.pantu
izdoto, „Atmežošanas kompensācijas aprēķinu” kopēja kompensācijas summa EUR 0.00 (nulle
eiro, nulle centi).
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Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības vēstulē Nr.VM1.5-3/559 „Par
atmežošanas kompensācijas aprēķinu” teikts, ka šī vēstule nedod tiesības uzsākt atmežošanu:
pirms uzsākt atmežošanu, par to telefoniski jāpaziņo Valsts meža dienesta, mežniecībai, kuras
teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība (Austrumlatgales virsmežniecības, Ludzas mežniecībai),
par plantācijas meža atmežošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Meža likuma 41.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumu Nr.118 „Kārtība, kādā
lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” 7.punktu,
Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.562 „Noteikumi par zemes lietošanas
veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem”, 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
25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut nekustamajā īpašumā “Rītausmas” (kadastra numurs 6868 004 0032) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0032 meža atmežošanu 4,5 ha kopplatībā, t.sk.
1.kvartāla 1.nogabalā 0,8 ha platībā, 1.kvartāla 2.nogabalā 0,9 ha platībā, 1.kvartāla 3.nogabalā
2,1 ha platībā, 1.kvartāla 4.nogabalā 0,7 ha platībā, kas nepieciešama lauksaimniecībā
izmantojamās zemes ierīkošanai, saskaņā ar atmežojamās meža zemes izvietojuma plānu
(pielikums Nr.1).
Atmežojamās zemes platības 4,5 ha zemes lietošanas veids pēc atmežošanas–aramzeme.
2. Lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz putnu ligzdošanu, atmežošanu atļauts
veikt ārpus putnu ligzdošanas perioda (aprīlis – jūnijs).
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.889 „Noteikumi
par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”
18.punktu, uzdot Ludzas novada pašvaldībai informēt Valsts meža dienestu par izdoto
administratīvo aktu.
Pielikumā: nekustamā īpašuma “Rītausmas” (kadastra numurs 6868 004 0032) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0032 atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns.
12.§
Par zemes ierīcības projekta “Ezersala”, Līdumnieku pagasts, Ludzas novads
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumu mērnieks”, reģistrācijas numurs
42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701, Ludzas novada
pašvaldībā 2021.gada 27.oktobrī reģistrēto elektronisko iesniegumu Nr.3.1.1.5/2021/4004-S ar
lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu Līdumnieku pagasta nekustamā īpašuma “Ezersala”
(īpašuma kadastra numurs 6866 007 0080) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6866 007 0080, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projektu izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Aivars Strazds, sertifikāts
Nr.AA0054, derīgs līdz 06.12.2025..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur
laika zīmogu: 2021-10-26 22:45:01 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6866 007 0080 platībā 7,8 ha dīvas zemes vienībās, nosakot jaunizveidojamai zemes vienībai
robežu un platību, konkretizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un nodrošināt piekļūšanas
iespēju jaunizveidotai zemes vienībai.
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Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ciblas novada pašvaldības 2021.gada
24.maija (domes sēdes protokola izraksts Nr.8, 14 p.) nosacījumus projekta izstrādei.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un
zemes ierīcības projekta ierosinātāju.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 28.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta
16.1.apakspunktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 11.pantu, 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Ezersala”, Līdumnieku pag.,
Ludzas nov. (kadastra numurs 6866 007 0080) sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6866 007 0080 sadalei dīvas zemes vienībās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu,
atbilstoši zemes ierīcības projekta lietai (pielikumā zemes ierīcības projekta grafiskās daļas
kopija).
2. Jaunizveidotajai apbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar projektēto platību 1,0 ha un ar
kadastra apzīmējumu 6866 007 0084 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un piešķirt jaunam nekustamam
īpašumam nosaukumu “Vikuči”, Līdumnieku pag., Ludzas nov. Uz zemes vienības esošām ēkām
un būvēm saglabāt adresi: “Ezersala”, Kujerči, Līdumnieku pag., Ludzas nov., LV- 5719.
3. Neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar projektēto platību 6,8 ha un ar kadastra
apzīmējumu 6866 007 0116 saglabāt nekustamā īpašuma “Ezersala”, Līdumnieku pag., Ludzas
nov. sastāvā un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu ar kodu 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienību platības var tikt precizētas.
5. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītājiem. Konkrēto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu, to izraisošo objektu
atrašanās vietas un platības precizē, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Lēmumu desmit darbdienu laikā elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta Rēzeknes
reģionālajai nodaļai kac.rezekne@vzd.gov.lv un austrumu.mernieks@inbox.lv.
8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo
aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās tiesas
attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam.

13.§
Par nekustamā īpašuma „Laurāni”, kadastra numurs 6872 001 0072,
sadalīšanu un jaunu nekustamo īpašuma izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 8.novembrī ir saņemts nekustamā īpašuma
“Laurāni”, kadastra numurs 6872 001 0072, īpašnieka 2021.gada 5.novembra iesniegums
(reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 08.11.2021., Nr. 3.1.1.5/2021/4215-S) par šā nekustamā
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sadalīšanu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus un nosaukumu piešķiršanu jaunajiem
nekustamajiem īpašumiem.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32., 33.pantu, pēc tiesīgās
personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams
izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos
īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma
objektus (t.sk. zemes vienības).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14) nekustamā īpašuma
nosaukums -ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā
īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam
pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Nosaukumiem jāatbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām par vietu un
nosaukumu veidošanu un lietošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai
vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra
subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma
objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, prasībām, 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist Ludzas novada Mērdzenes pagasta nekustamā īpašuma „Laurāni“, kadastra
numurs 6872 001 0072, sadalīšanai, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 001
0061, kuras kopplatība 3,6 ha, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0060, kuras
kopplatība 2,7 ha, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus.
2. Piešķirt izveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6872 001 0061, platība 3,6 ha, nosaukumu „Mežlaurāni“, Mērdzenes
pagasts, Ludzas novads.
3. Piešķirt izveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6872 001 0060, platība 2,7 ha, nosaukumu „Jaunlaurāni“, Mērdzenes
pagasts, Ludzas novads.

14.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumu mērnieks”, reģistrācijas numurs
42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701, Ludzas novada
pašvaldībā 2021.gada 4.novembrī saņemto iesniegumu (reģ. Nr. 3.1.1.5/2021/4162-S) ar lūgumu
apstiprināt zemes ierīcības projektu Malnavas pagasta nekustamā īpašuma “Zaļnoras” (kadastra
numurs 6868 006 0113) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 006
0113, Ludzas novada pašvaldības dome konstatē, ka:
1. Zemes ierīcības projektu izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Aivars Strazds,
sertifikāts Nr. AA0054, derīgs līdz 06.12.2025..
2. Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu: 2021-09-02 22:48:05 EEST

21
3. Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6868 006 0113, kopplatība 16,2 ha, divās zemes vienībās, nosakot projektēto zemes
vienību robežas un platības, konkretizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un nodrošināt
piekļūšanas iespēju katrai projektētai zemes vienībai.
4. Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada pašvaldības domes
2021.gada 17.jūlijā apstiprinātos zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
5. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un
zemes ierīcības projekta ierosinātāju.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 28.2 apakšpunktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta
16.1.apakšpunktu, 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Ludzas novada Malnavas pagasta nekustamā
īpašuma “Zaļnoras”, kadastra numurs 6868 006 0113, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6868 006 0113 sadalīšanai divās zemes vienībās, izveidojot jaunu
nekustamo īpašumu, atbilstoši zemes ierīcības projekta lietas materiāliem (1.pielikums).
2. Zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0137, projektētā platība 2,6 ha,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
3. Zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0138, projektētā platība 13,6 ha,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
4. Projektētā zemes vienības Nr.1, kadastra apzīmējums 6868 006 0137, iekļaujama
jaunveidojamā nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirot nosaukumu “Lauknoras”.
5. Projektētā zemes vienības Nr.2, kadastra apzīmējums 6868 006 0138, saglabājama
nekustamā īpašuma “Zaļnoras”, kadastra numurs 6868 006 0113 sastāvā.
6. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienību platības tiks precizētas.
7. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus, atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītajiem. Konkrēto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu, to izraisošo objektu
atrašanās vietas un platības tiks precizētas, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu.
8. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
9. Lēmumu desmit darba dienu laikā elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam
kac.rezekne@vzd.gov.lv
un projekta izstrādātājam - SIA “Austrumu mērnieks”
austrumu.mernieks@inbox.lv.
10. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo
aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās tiesas
attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam.

15.§
Par nekustamā īpašuma „Krastiņi”, kadastra numurs 6872 005 0175,
sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo: E.Mekšs
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Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 20.oktobrī ir saņemts SIA „ZZ Mežs” pilnvarotās
personas 2021.gada 20.oktobra iesniegums (reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 20.10.2021.,
Nr. 3.1.1.5/2021/3889-S) – par nekustamā īpašuma “Krastiņi”, kadastra numurs 6872 005 0175
sadalīšanu, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0176, platība 9,7 ha,
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, nosaukuma piešķiršanu jaunajam nekustamajam īpašumam
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu atdalāmajai zemes vienībai.
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.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, var ierosināt, ja iepriekš
likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV
nodaļā minētajām prasībām.
Šo noteikumu IV nodaļas 30.punkts nosaka, ka lauku teritorijās zemes vienībai, kuru
izmanto tikai lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un ūdenssaimniecībai, nosaka vienu lietošanas
mērķi. Lai noteiktu lietošanas mērķi, nosaka zemes vienībā dominējošo ekonomisko darbību,
salīdzinot zemes lietošanas veidu platības meža zemei, zemei zem ūdeņiem un lauksaimniecībā
izmantojamai zemei.
Veicot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0176, kadastra datu izpēti un
kamerālo apskati vietnē Kadastrs.lv, var secināt, ka zemes vienības zemes lietošanas veidu
sastāvs šobrīd neatbilst 2004.gadā zemes robežu ierādīšanas rezultātā noteiktajam, jo zemes
robežu plānā reģistrētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (5,2 ha) daļa neatbilst
lauksaimniecībā izmantojamās zemes kategorijai.
Meža ieaudzēšana zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0176 daļā nav
pretrunā ar teritorijas plānojumā noteikto, un iespējama pašreiz noteiktā zemes vienības
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201).
Ņemot vērā iepriekš minēto, 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, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, 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 25.novembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Piekrist nekustamā īpašuma „Krastiņi“, kadastra numurs 6872 005 0175, sadalīšanai,
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0176, kuras kopplatība 9,7 ha, izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Meža Krastiņi“, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads.
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0176, kuras kopplatība ir
9,7 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) uz: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201).
16.§
Par neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas
maksas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, kas nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai
Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā
īpašuma lietošanu (iznomāšanu). Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3. panta otro punkts nosaka, ka Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība
rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā
vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem” nosaka, ka nomas maksa nosakāma atbilstoši
pašvaldības domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā
neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu. Nomas pakalpojumu maksas cenrādi un nomas
maksu pārskata atbilstoši nepieciešamībai un tirgus situācijai un maina ne retāk kā Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā.
Pamatojoties uz SIA „Interbaltija”, reģ.Nr. 40003518352 sagatavotiem vidējās nomas
maksas noteikšana izvērtējumiem, 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 25.novembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt neapbūvētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes 1 ha tirgus nomas
maksu Ludzas novada Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastos
saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
17.§
Par grozījumiem 2017.gada 27.jūlija Ludzas novada domes lēmumā “Par piedalīšanos
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”
izsludinātajā pirmās atlases kārtas projektukonkursā” (protokols Nr.12, 41.§)
Ziņo: E.Mekšs
Īstenojot projektu Nr. 5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības”, 2021.gada 8.aprīlī starp
Ludzas novada pašvaldību un SIA “Jēkabpils būve” tika noslēgts līgums Nr. 3.4.5/2021/22
“Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas būvdarbu
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1.kārta”. Saskaņā ar līguma 3.2.apakšpunktu darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 14 darba dienu laikā pēc
būvvaldes atzīmes par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi, t.i. līdz 2021.gada 15.jūlijam.
Ņemot vērā to, ka darbi netika uzsākti paredzētajā termiņā, ar 2021.gada 1.augustu līgums tika
lauzts. Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības atkārtoti izsludinātā atklāta konkursa “Ludzas
pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas būvdarbu 1.kārta”
(ID Nr. LNP 2021/29/ERAF) rezultātiem, būvdarbu veikšanai 2021.gada 18.oktobrī ar SIA
“Warss+” noslēgts līgums Nr. 3.4.4/2021/12, kā rezultātā ir mainījusies projekta kopējā summa.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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 25.novembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Veikt šādus grozījumus Ludzas novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumā “Par
piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt,
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus” izsludinātajā pirmās atlases kārtas projektu konkursā” (protokols Nr.12, 41.§):
1. Izteikt Lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Atbalstīt iesniegšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā 5.5.1. specifiskā atbalsta
mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to
saistītos pakalpojumus” pirmajā atlases kārtā izstrādāto projekta pieteikumu “Rīteiropas vērtības”.
Ludzas novada pašvaldības projekta kopējais budžets – 896 367,02 EUR, attiecināmās izmaksas
500 000,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 425 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija
22 500,00 EUR.”
2. Izteikt Lēmuma 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta pašvaldības līdzfinansējumu 10,5% apmērā no attiecināmajām
izmaksām, t.i. 52 500,00 EUR, neattiecināmās izmaksas 396 367,02 EUR. Līdzfinansējuma un
neattiecināmo izmaksu nodrošināšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts Kasē.”

18.§
Par Ludzas novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Veselības ministrijas 2016.gada 17.jūnija rīkojumu Nr.68 “Par Veselīgas
pašvaldības statusa piešķiršanu un pašvaldību uzņemšanu Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”
Ludzas novada pašvaldībai tika piešķirts Veselīgas pašvaldības statuss un pašvaldība 2016.gada
31.jūlijā tika uzņemta Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā (turpmāk tekstā – NVPT).
Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un
ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu
dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un
paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas
jautājumos. Sadarbības nodrošināšanai no pašvaldības tiek nozīmēti tīkla koordinatori un
atbildīgā politiskā amatpersona.
Pamatojoties uz Slimību profilakses un kontroles centra 2021.gada 5.novembra vēstuli
Nr.7.1-1/2021/41, pašvaldībai ir nepieciešams apliecināt vēlmi turpināt darboties NVPT arī
pēc administratīvi teritoriālās reformas:
1. Pieņemt Domes lēmumu, kurā apliecināt vēlmi turpināt dalību NVPT;
2. Izveidot starpsektoru vadības komisiju turpmākai NVPT kritēriju īstenošanas uzraudzībai;
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3. Deleģēt vienu galveno koordinatoru pašvaldībā un vienu kontaktpersonu no katras
pašvaldības teritoriālās vienības (savu iespēju un resursu robežās);
4. Deleģēt vienu politisko amatpersonu (deputātu), kurš būs atbildīgs par NVPT pasākumu
īstenošanu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, 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 25.novembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Ludzas novada pašvaldības turpmāku dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību
tīklā.
2. Deleģēt Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieci Ināru Silicku kā
atbildīgo politisko amatpersonu, kura atbildīga par NVPT pasākumu īstenošanu pašvaldībā.
3. Nozīmēt atbildīgos darbiniekus: NVPT galvenais koordinators - Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja Ilona Igovena, koordinatori – Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja Inese Lipska un Ilona Rimša.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
19.§
Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bidrija” likvidēšanu
Ziņo: E.Mekšs
1998.gada 14.oktobrī Uzņēmumu reģistrā ir iereģistrēta Ludzas novada pašvaldībai
piederoša sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bidrija”, reģistrācijas numurs 42403008777,
juridiskā adrese: Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pagasts, Ludzas novads, LV- 5722 /turpmāk –
kapitālsabiedrība/.
Kapitālsabiedrības dibinātāja un visu kapitāla daļu īpašniece ir Ludzas novada
pašvaldība.
Ar dibinātāja lēmumu tika noteikti kapitālsabiedrības galvenie darbības mērķi: ūdens
ieguve, attīrīšana un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; minētie mērķi atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1)
un 2) punktiem ir pašvaldības autonomās jeb obligātās funkcijas.
Kapitālsabiedrība nodrošināja iepriekšminēto pakalpojumu sniegšanu Ludzas novada
Lauderu pagasta teritorijā.
Ar 16.07.2021. Ludzas novada domes lēmumu Nr. 9 /protokols Nr. 4/ tika apstiprināts
Lauderu pagasta pārvaldes nolikums, kura 1.punktā noteikts, ka Lauderu pagasta pārvalde ir
Ludzas novada domes izveidota pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas Lauderu pagasta pārvaldes
administratīvajā teritorijā pagasta iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par
pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu
pieejamību. Pārvalde nodrošina Ludzas novada pašvaldībai uzdoto funkciju izpildes
organizāciju un novada pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi Lauderu pagasta
administratīvajā teritorijā, tai skaitā, atbilstoši nolikuma 8.77.punktam, koordinē pārvaldes
administratīvās teritorijas iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
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Tādējādi, Lauderu pagasta pārvalde pašreiz izpilda visas tās funkcijas un sniedz tos
pakalpojumus, kuri ar dibinātāja lēmumu kapitālsabiedrības dibināšanas laikā bija noteikti
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bidrija”.
Dome kā kapitāla daļu turētājs atzīst, ka SIA “Bidrija” ir pabeigusi pildīt statūtos
noteiktos mērķus un tās turpmāka pastāvēšana vairs nav lietderīga.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 120.panta
pirmās daļas 1) punktā noteikts, ka kapitālsabiedrības darbība izbeidzas ar dalībnieka
(akcionāra) lēmumu. Atbilstoši minētā likuma 121.panta pirmajai daļai, kapitālsabiedrības
likvidāciju veic valdes locekļi.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8) punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
120.panta pirmās daļas 1) punktu, 121.panta pirmo daļu, 122.pantu, ņemot vērā 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bidrija”, reģistrācijas numurs
42403008777, juridiskā adrese: Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pagasts, Ludzas novads,
LV- 5722, darbību un uzsākt tās likvidācijas procesu.
2. Iecelt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bidrija” likvidatori valdes locekli
Ludmilu Matvejenko.
3. Pilnvarot Ludmilu Matvejenko triju darbdienu laikā pēc likvidatora ievēlēšanas
iesniegt Uzņēmumu reģistram domes lēmumu par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu.

20.§
Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Pasienes 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 Pasienes pagasta
administratīvajā teritorijā sniedz SIA “Zilupes LTD”.
2021.gada 2.novembrī Ludzas novada pašvaldībā tika saņemta SIA “Zilupes LTD”
vēstule, kurā SIA “Zilupes LTD” lūdz Ludzas novada pašvaldību pārņemt Pasienes pagasta
teritorijā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pienākumu no SIA “Zilupes
LTD” un Ludzas novada domei pieņemt attiecīgu lēmumu par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas pienākuma pārņemšanu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 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 25.novembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka ar 2022.gada 1.janvāri ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus
Pasienes pagasta administratīvajā teritorijā sniegs Pasienes pagasta pārvalde.
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2. Atcelt visus bijušās Zilupes novada domes lēmumus attiecībā uz SIA “Zilupes LTD”
pilnvarojumiem sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Pasienes pagasta
administratīvajā teritorijā.
3. Uzdot Ludzas novada Pasienes pagasta vadītājai S.Marčenokai līdz 2021.gada
31.decembrim organizēt līgumu noslēgšanu ar patērētājiem par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu saņemšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.

21.§
Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Ludzas novada
Pasienes 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 Pasienes pagasta administratīvajā teritorijā ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus sniedz pašvaldības uzņēmums SIA “Zilupes LTD”. Pamatojoties uz Ludzas
novada pašvaldības 2021.gada 30.novembra lēmumu “Par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanu Pasienes pagasta administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.11, 20.§) ar
2022.gada 1.janvāri ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus sniegs Pasienes 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 domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris
Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Pasienes 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 Pasienes pagasta pārvaldei šādus tarifus:
3.1. iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji, periodam no 01.01.2022.31.03.2022.:
3.1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.21 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa),
3.1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0.26 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa),
3.2. iedzīvotājiem, kuriem ir uzstādīti ūdens skaitītāji no 01.01.2022.:
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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 01.01.2022.:
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 20.61 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 01.01.2022. patērētājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji ūdens
patēriņa normu 10 m³ mēnesī.
7. Uzdot Ludzas novada Pasienes pagasta vadītājai S.Marčenokai līdz 2021.gada
31.decembrim 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.
22.§
Par siltumapgādes tarifa apstiprināšanu SIA “Zilupes LTD”
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele
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.
Zilupes pilsētā siltumenerģijas piegādi veic pašvaldības uzņēmums SIA “Zilupes LTD”.
Izskatot SIA “Zilupes LTD” 2021.gada 2.novembra iesniegumu Nr.16, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d apakšpunktu, kurš nosaka, ka
dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem, maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju un likuma “Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem” 21.panta 5.punktu, kurš nosaka, ka apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne
agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas, ņemot vērā 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
25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – 1 (Alīna Gendele); ATTURAS – 1
(Lolita Greitāne); Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD”, reģistrācijas
Nr.46803003381, Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751 siltumapgādes tarifu
EUR/MWh 39.94 (bez PVN) un noteikt maksu par apkuri EUR/m² 1.24 (bez PVN) mēnesī
saskaņā ar 1.pielikumu.
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2. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par komunālajiem pakalpojumiem ir apliekama ar
pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām
nodokļa likmēm.
3. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par komunālajiem pakalpojumiem stājas spēkā ar
2022.gada 1.janvāri.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Zilupes novada domes
25.07.2001. lēmumu “Par siltumenerģijas tarifiem Zilupes pilsētā 2001./2002.gada apkures
sezonā” (protokols Nr. 13).
5. Uzdot Administratīvajai nodaļai nodrošināt informācijas par lēmumu publicēšanu
novada pašvaldības mājas lapā www.ludzasnovads.lv.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.

23.§
Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu SIA “Zilupes LTD”
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.
Zilupes pilsētas un Zaļesjes pagasta teritorijās ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus sniedz pašvaldības uzņēmums SIA “Zilupes LTD”.
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.
Izskatot SIA “Zilupes LTD” 2021.gada 2.novembra iesniegumu Nr.16, izvērtējot
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu faktiskās izmaksas, ūdens bilanci, ņemot vērā 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD”, reģistrācijas
Nr.46803003381, Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751 ūdens un notekūdeņu bilanci
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD”, reģistrācijas
Nr.46803003381, Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751 šādus tarifus:
2.1. iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji, periodam no 01.01.2022.31.03.2022.:
2.1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.28 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa),
2.1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0.73 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa),
2.2. iedzīvotājiem, kuriem ir uzstādīti ūdens skaitītāji no 01.01.2022.:
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2.2.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.98 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa)
saskaņā ar 2.pielikumu;
2.2.1.1. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.43 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa)
saskaņā ar 2.pielikumu,
2.3. juridiskām personām no 01.01.2022.:
2.3.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.98 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa)
saskaņā ar 2.pielikumu;
2.3.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.43 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa)
saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Šī lēmuma 2.punktā noteiktie tarifi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir
apliekami ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”
noteiktām nodokļa likmēm.
4. Noteikt no 01.01.2022. patērētājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji ūdens patēriņa
normu 10 m³ mēnesī.
5. Uzdot Administratīvajai nodaļai nodrošināt informācijas par lēmumu publicēšanu
novada pašvaldības mājas lapā www.ludzasnovads.lv.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
24.§
Par mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā
Ziņo: E.Mekšs
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka: “Pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas: 1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;”.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ir Ludzas novada
pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Ludzas novada pašvaldībai.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam, sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” nodrošina iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus –
ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana.
Pamatojoties uz 2016.gada 23.augusta Līgumu par siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma
iegādi SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” veic siltumenerģijas piegādi Ludzas pilsētas (izņemot Ludzas pilsētas
Lauktehnikas rajonu) centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotājiem apkures un karstā ūdens
patēriņa vajadzībām.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu “Par līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” par
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Ludzas pilsētas administratīvajā
teritorijā” (protokols Nr.11, 39.§) un Ludzas novada domes 2016.gada 25.augusta sēdes lēmumu
“Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanas līguma termiņa noteikšanu”
(protokols Nr.14, 22.§) sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
sniedz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Ludzas pilsētas administratīvajā teritorijā.
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Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. un 2.punkts nosaka “Pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 1) [..] ieguldīt savus līdzekļus
kapitālsabiedrībās; 2)iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,[..]”.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka “Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 17)lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu,[..].
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka
“Publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: 4)ieguldot kapitālsabiedrības
pamatkapitālā;”.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa nosaka “Atļauju
atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu
nekustamo īpašumu – attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. [..]”.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka “Lēmumu
par publiskas personas mantas ieguldīšanu jaundibināmas kapitālsabiedrības pamatkapitālā
pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, bet esošas
kapitālsabiedrības pamatkapitālā – attiecīgi šā likuma 5. vai 6.pantā noteiktā institūcija
(amatpersona).”, savukārt šā panta otrā daļa nosaka “Kapitālsabiedrībā ieguldāmo mantu
novērtē Komerclikumā noteiktajā kārtībā.”.
Komerclikuma 153.panta pirmā daļa nosaka “Par mantiskā ieguldījuma priekšmetu var
būt naudas izteiksmē novērtējama ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kuru var izmantot
sabiedrības komercdarbībā, izņemot lietas, uz kurām saskaņā ar likumu nevar vērst piedziņu.”.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 49.panta pirmā
daļa nosaka “Mantisko ieguldījumu novērtē saskaņā ar Komerclikuma 154.pantā noteikto.”.
SIA „Dzieti” sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Juris Guntis Vjakse (Profesionālās
kvalifikācijas vērtētāja sertifikāts Nr.83) ir veicis Ludzas novada pašvaldībai piederošo
inženierbūvju – komunālo tīklu – 6 (sešu) pamatlīdzekļu vienību novērtēšanu, nosakot tirgus
vērtību 236570,00 EUR (2021.gada 5.novembra slēdziens par inženierbūvju novērtējumu
(Reģ.Nr.K-21/85)).
Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka “Sabiedrības pamatkapitālu var
palielināt: 1) esošajiem dalībniekiem vai uzņemtajiem jaunajiem dalībniekiem izdarot
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu;”.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās
daļas 1.punkts nosaka “Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt: 1) dalībniekiem izdarot
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.”, savukārt
šā panta otrā daļa nosaka: “Ja sabiedrības pamatkapitālu palielina šā panta pirmās daļas
1.punktā minētajā veidā, viss pamatkapitāla palielinājums dalībniekam jāapmaksā lēmumā par
pamatkapitāla palielināšanu noteiktajā termiņā. Minētais termiņš nevar būt garāks par trim
mēnešiem no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu.”.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pants nosaka
“Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces
lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumi.”, 65.panta
otrā daļa nosaka “Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja
pārstāvis.”, 14.panta pirmā daļā noteikts “Ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība,
šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības izpilddirektors
(turpmāk arī – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 40.pantu,
Publiskas personas finanšu līdzekļi un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.puntku,
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 49.panta pirmo daļu,
62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, ņemot vērā 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
25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka,
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Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
(reģistrācijas Nr.42403015020) pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Ludzas novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – komunālās inženierbūves: kanalizācijas sūkņu
stacija Dzirnavu ielā, Ludzā; sadzīves kanalizācija un spiedvads -502.45 m, Dzirnavu ielā, Ludzā;
ūdensapgādes tīkli -332.55m, Dzirnavu ielā, Ludzā; ūdensapgādes tīkli (74.44 m) Sporta ielā,
Ludzā; sadzīves kanalizācijas tīkli (653.19 m) Sporta ielā, Ludzā; žogs (kanalizācijas sūkņu
stacijas nožogojums) – 15 m, Dzirnavu ielā, Ludzā, Ludzas novadā ar kopējo mantiskā
ieguldījuma vērtību 236570,00 euro (divi simti trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti septiņdesmit
euro), kas noteikta atbilstoši SIA „Dzieti” sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja J.G.Vjakses
novērtējumam.
2. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
(reģistrācijas Nr.42403015020) pamatkapitālu par mantiskā ieguldījuma vērtību 236570,00 euro
(divi simti trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro), pretī saņemot attiecīgu jaunu
daļu skaitu, ar vienas daļas nominālvērtību 1 euro (viens euro).
3. Ieguldījumu veikt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par
pamatkapitāla palielināšanu.
4. Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot šim lēmumam
atbilstošu nodošanas-pieņemšanas aktu par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kuru Ludzas novada pašvaldības vārdā
pilnvarots parakstīt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors S.Jakovļevs.
5. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai
un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.
6. 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 „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
E.Mekšam.
25.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
2021.gada 29.oktobrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods> <deklarētā dzīvesvieta>, iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (reģistrēti ar
Nr.3.1.1.8/2021/4067-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds,
Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Tālavijas ielā 132, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701,
kadastra numurs: 6801 002 0004, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās
plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1421,06.
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,
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Ludzas novada pašvaldības 22.11.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/220-N, ņemot vērā
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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris
Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns,
Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 600,00 nekustamā īpašuma Tālavijas ielā 132, 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.
2.
2021.gada 10.novembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods> <deklarētā dzīvesvieta>, iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (reģistrēti ar
Nr.3.1.1.8/2021/4265-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā Lāsmai
Losānei piederošā nekustamā īpašuma Tālavijas ielā 77, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701,
kadastra numurs: 6801 002 0169, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās
plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 932,60.
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 22.11.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/219-N, ņemot vērā
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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris
Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns,
Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 466,30 nekustamā īpašuma Tālavijas ielā 77, 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.
3.
2021.gada 11.oktobrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods> <deklarētā dzīvesvieta>, iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (reģistrēti ar
Nr.3.1.1.8/2021/3724-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā Sandrai
Novikai piederošā nekustamā īpašuma Latgales ielā 44, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701,
kadastra numurs: 6801 004 0198, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
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sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai –
EUR 1390,73 un pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 673,35.
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 22.11.2021. atzinumu Nr.3.5.16/2021/221-N, ņemot vērā
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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris
Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns,
Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 600,00 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 336,68 nekustamajam īpašumam Latgales ielā 44,
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.
4.
Izskatījusi <Vārds, Uzvārds> iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā
īpašuma Vienības ielā 16, Kārsavā, Ludzas novads, pieslēgšanai pilsētas centrālā ūdensvada
tīklam un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas namsaimnieks” 27.09.2021. atzinumu Nr.
1.8/205 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu” ar tam pievienotajiem dokumentiem – tehniskie
noteikumi, izbūves shēmas, zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāns, izbūves tāme
par kopējo summu EUR 735,51, 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” 8.punktu, ņemot vērā
iepriekšminētajos saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai un to, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija uzskatāma par atbilstošu
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar Kārsavas novada attīstības programmas
2019.-2025.gadam vidējā termiņa prioritātes VP9/Infrastruktūras attīstība, RV 9.4./Tehniskās
infrastruktūras un komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība, U 9.4.5./ teritorijas
labiekārtošana, 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds> pašvaldības līdzfinansējumu
par kopējo summu
367,76 EUR nekustamā īpašuma Vienības ielā 16, Kārsavā, Ludzas novads, kadastra apzīmējums
6809 001 0085, pieslēguma pilsētas centrālā ūdensvada tīklam izbūvei.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt vienošanās par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanu.
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3. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
4. Kontrolēt lēmuma izpildi Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam.
5.
Izskatījusi <Vārds, Uzvārds> iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā
īpašuma Mazā Telegrāfa ielā 1, Kārsavā, Ludzas novads, pieslēgšanai pilsētas centrālā ūdensvada
tīklam un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas namsaimnieks” 27.09.2021. atzinumu Nr.
1.8/204 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu” ar tam pievienotajiem dokumentiem – tehniskie
noteikumi, izbūves shēmas, zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāns, izbūves tāme
par kopējo summu EUR 495,22, 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” 8.punktu, ņemot vērā
iepriekšminētajos saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai un to, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija uzskatāma par atbilstošu
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar Kārsavas novada attīstības programmas
2019.-2025.gadam vidējā termiņa prioritātes VP9/Infrastruktūras attīstība, RV 9.4./Tehniskās
infrastruktūras un komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība, U 9.4.5./ teritorijas
labiekārtošana, 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds> pašvaldības līdzfinansējumu par kopējo summu 247,61
EUR nekustamā īpašuma Mazā Telegrāfa ielā 1, Kārsavā, Ludzas novads, kadastra apzīmējums
6809 002 0032, pieslēguma pilsētas centrālā ūdensvada 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.
6.
Izskatījusi Nikolaja Jegorova 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,
izbūves tāme par kopējo summu EUR 283,64, 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”
8.punktu, ņemot vērā iepriekšminētajos saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai un to, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija uzskatāma
par atbilstošu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar Kārsavas novada attīstības
programmas 2019.-2025.gadam vidējā termiņa prioritātes VP9/Infrastruktūras attīstība, RV
9.4./Tehniskās infrastruktūras un komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība, U 9.4.5./
teritorijas labiekārtošana, 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
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Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds> pašvaldības līdzfinansējumu par kopējo summu 283,64
EUR 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.
7.
Izskatījusi <Vārds, Uzvārds> iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā
īpašuma Lauku ielā 18, Kārsavā, Ludzas novads, pieslēgšanai pilsētas centrālā ūdensvada tīklam
un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas namsaimnieks” 27.09.2021. atzinumu Nr.
1.8/206 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu” ar tam pievienotajiem dokumentiem – tehniskie
noteikumi, izbūves shēmas, zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāns, izbūves tāme
par kopējo summu EUR 174,55, 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” 8.punktu, ņemot vērā
iepriekšminētajos saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai un to, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija uzskatāma par atbilstošu
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar Kārsavas novada attīstības programmas
2019.-2025.gadam vidējā termiņa prioritātes VP9/Infrastruktūras attīstība, RV 9.4./Tehniskās
infrastruktūras un komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība, U 9.4.5./ teritorijas
labiekārtošana, 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds> pašvaldības līdzfinansējumu par kopējo summu 174,55
EUR nekustamā īpašuma Lauku ielā 18, Kārsavā, Ludzas novads, kadastra apzīmējums 6809 001
0212, pieslēguma pilsētas centrālā ūdensvada 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.

26.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
“Jumtiņi”, Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 3.novembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas “Jumtiņi”,
Briģi, Briģu pag., Ludzas novads no dzīvokļa Nr.7 pieteikumu (pašvaldībā reģistrēts ar
Nr.3.1.1.8/2021/4154-S) ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas
“Jumtiņi”, Briģi, Briģu pag., Ludzas novads, kāpņu telpas ārdurvju nomaiņai.
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Dzīvojamās mājas “Jumtiņi”, Briģi, Briģu pag., Ludzas novads dzīvokļu īpašnieki
29.04.2019. noslēguši Dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu
Nr. P-124/2019 ar Ludzas novada pašvaldību.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 11.punkts nosaka, māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās
izmaksas: 11.3.apakšpunkts nosaka, ārējo sienu un jumtu siltināšana, koplietošanas telpu,
ārdurvju, logu bloku nomaiņa, norobežojošo konstrukciju (pagraba un bēniņu vai mājas pēdējā
stāva griestu) pārseguma siltināšana, karstā ūdens un apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas
ierīkošana vai atjaunošana, un 15.punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
energoefektivitātes pasākumiem: 15.2.1.apakšpunkts nosaka, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība
ir līdz 3000 m² ne vairāk kā EUR 10000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpmāk tekstā - komisija) izvērtējot
dzīvojamās mājas “Jumtiņi”, Briģu pag., Ludzas novads pieteikumu konstatēja, ka pieteikumā
sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam pievienoti Ludzas
novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19 18.punktā noteiktie
dokumenti.
Izskatot darbu tāmi koplietošanas telpu ārdurvju uzstādīšanai dzīvojamai mājai “Jumtiņi”,
Briģu pag., Ludzas novads, kas sastādīta par kopējo summu EUR 1579,10 un saskaņā ar 2011.
gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 15.punkta 15.2.1. apakšpunktu,
komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu 50 % apmērā, tas ir līdz EUR 789,55 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 15.2.1
punktu, ņemot vērā 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas “Jumtiņi”, Briģi, Briģu pag., Ludzas novads koplietošanas
telpu ārdurvju uzstādīšanai, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 50% no darbu tāmes, tas
ir EUR 789,55 (septiņi simti astoņdesmit deviņi euro un 55 centi) apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par darbu veikšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
27.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2021.gada 15.novembra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/2626 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu”
(pašvaldībā reģistrēts 16.11.2021. ar Nr.3.1.1.8/2021/4363-S) ar lūgumu segt no Ludzas novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem 2021.gada oktobra mēnesī aprēķināto summu EUR 630,68
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apmērā t.sk. EUR 8,99 par apgaismošanu, EUR 401,04 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanu,
EUR 214,29 par apkuri un EUR 6,36 ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, kas
nosaka segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus šā likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā, kā
arī un norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu
(piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana) un izvērtējot
Ludzas novada domes rīcībā dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures
un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2021.gada oktobra mēnesi EUR 630,68 (seši
simti trīsdesmit euro 68 centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2021.gada
oktobra mēnesi EUR 630,68 (seši simti trīsdesmit euro 68 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.

28.§
Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2021 “Par koku ciršanu ārpus
meža Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Meža likuma 8.panta otro daļu; Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu
Nr.309 ”Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu, 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
25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17/2021 “Par koku
ciršanu ārpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.17/2021 “Par koku ciršanu ārpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu Nr.17/2021 “Par koku ciršanu ārpus meža Ludzas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” publicēšanu oficiālajā laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” un Ludzas novada pašvaldības mājas lapā;
2.3. nodrošināt saistošo noteikumu brīvu pieejamību Ludzas novada domes ēkā.
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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.
29.§
Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18/2021 “Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 8.panta pirmās daļas
3.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.daļu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, ņemot
vērā 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris
Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns,
Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.18/2021 “Sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”,
saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.18/2021 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Ludzas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu Nr.18/2021 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” publicēšanu oficiālajā
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Ludzas novada pašvaldības mājas lapā;
2.3. nodrošināt saistošo noteikumu brīvu pieejamību Ludzas novada domes ēkā.
3. Uzdot novada pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu
brīvu pieejamību Ludzas novada pilsētu un pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
30.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumā
„Par Ludzas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu izstrādi”
(protokols Nr.13, 6.§)
____________________________________________________________________________
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele, I.Silicka

Priekšlikums
Balso
atklāti balsojot: PAR –2 (Alīna Gendele, Lolita Greitāne); PRET – nav; ATTURAS – 10
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis
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Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); Ludzas novada dome
NOLEMJ:
priekšlikuma nav atbalstīts
Ludzas novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde noris kopš 2016.gada 28.jūlija,
kad tika pieņemts lēmums par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu un izstrādes
vadītāja un darba grupas sastāva apstiprināšanu. Šajā periodā ir notikusi Administratīvi teritoriālā
reforma un darbinieku rotācija. Ir nepieciešams veikt precizējumus par darba grupas sastāvu un
izstrādes vadītāja maiņu.
Pamatojoties uz MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu un ņemot vērā 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
25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Grozīt lēmuma 3.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„3. Par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināt Ludzas novada
pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāju Mārīti Romanovsku”.
2. Grozīt lēmuma 4.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„4. Izveidot darba grupu Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei:
Darba grupas vadītājs: Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja Mārīte
Romanovska;
Darba grupas locekļi:
Ilona Igovena, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
Aleksandrs Narnickis, Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vides inženieris;
Darja Koževnikova, Ludzas novada Būvvaldes arhitekte;
Jeļena Lapšova, Ludzas novada Būvvaldes teritorijas plānotāja;
Vilhelms Kušners, Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
Anatolijs Trizna, Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists”.
3. Lēmumu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
31.§
Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-.2024.gadam grozījumu redakcijas
2.0 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
____________________________________________________________________________
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu pirmā redakcija
publiskajai apspriešanai tika nodota ar Ludzas novada domes 26.03.2020.lēmumu

41
(PROTOKOLS Nr. 6,44 §) „Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-.2024.gadam
grozījumu otrās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Ludzas novada dome 23.07.2020. pieņēma lēmumu (protokols Nr.12, 24§) „Par Ludzas
novada teritorijas plānojuma 2013.-.2024.gadam grozījumu 1.redakcijas pilnveidošanu”.
Izstrādātā grozījumu redakcija tika pilnveidota saskaņā ar institūciju sniegtiem atzinumiem un
personu iesniegumiem.
Ludzas novada dome 29.10.2020. pieņēma lēmumu (protokols Nr.15; 37§) „Par Ludzas
novada teritorijas plānojuma 2013.-.2024.gadam grozījumu otrās redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Pirms publiskās apriešanas uzsākšanas, 06.11.2020. Ministru kabinets izdeva rīkojumu
Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Ārkārtējās situācijas laikā, atbilstoši rīkojuma
5.1.punktam, visā valsts teritorijā tika aizliegti publiski pasākumi klātienē.
Teritorijas plānojuma grozījumu redakcija tika redakcionāli precizēta un aktualizēta,
ņemot vērā darba grupu lēmumus un izmaiņas normatīvajos aktos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, MK 14.10.2014.
noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
82.punktu un ņemot vērā iepriekšminēto, 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 25.novembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Alīna Gendele);
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Ludzas novada domes 29.10.2020. lēmumu (protokols Nr.15; 37§) „Par Ludzas
novada teritorijas plānojuma 2013.-.2024.gadam grozījumu otrās redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai”;
2. Nodot Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-.2024.gadam grozījumu redakciju 2.0
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
3. Noteikt par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu atbildīgo personu - Nekustamā
īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska;
4. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 3 (trīs) nedēļas;
5. Publicēt Paziņojumu par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-.2024.gadam
grozījumu redakcijas 2.0 publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā un pašvaldības mājas lapā;
6. Noteikt, ka ar Ludzas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu
pilnveidoto redakcijas projektu var iepazīties: .Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” un pašvaldības mājas lapā;
7. Lēmumu 5 (piecu) darba dienu laikā publicēt Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā.

32.§
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Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 19/2021 „Par Ludzas novada
pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19/2021 „Par Ludzas
novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.19/2021 „Par Ludzas novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.19/2021 „Par Ludzas novada pašvaldības sociālajiem
pakalpojumiem” publicēšanu oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

33.§
Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20/2021 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā” apstiprināšanu
_____________________________________________________________________________
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.20/2021 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.20/2021 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.20/2021 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Ludzas novadā” publicēšanu oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5. Atcelt Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra lēmumu “Par Ludzas
novada domes saistošo noteikumu Nr.14/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas
novadā” apstiprināšanu” (protokols Nr.10, 70.§).

34.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 764 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010070211, Ceriņu iela 2A, 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.
Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 10.10.2021<Vārds, Uzvārds> iesniegums (pašvaldībā
reģistrēts 10.11.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/4273-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo
zemes vienību 764 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010070211, Ceriņu iela 2A, 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 764
m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010070211, Ceriņu iela 2A, Ludza, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā 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 25.novembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68010070211, 764 m2
platībā, Ceriņu iela 2A, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010070211
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 dzīvokļa īpašuma Nr.2, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
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4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2021.gada 28.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.2, Dagdas
ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces <Vārds, Uzvārds> atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 22.novembra lēmumu „Par
dzīvokļa īpašuma Nr.2, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot
vērā 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris
Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.2, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Dagdas ielā 2 – 2, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
36.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 600 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010010283, Ķiršu iela 8, 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.
11.11.2021. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds, Uzvārds> iesniegums (pašvaldībā
reģistrēts ar Nr.3.1.1.5/2021/4292-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību
600 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010283, Ķiršu iela 8, 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 22.novembrī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 600
m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010283, Ķiršu iela 8, Ludza, Ludzas novads, nodošanu
atsavināšanai”, ņemot vērā 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68010010283, 600 m2
platībā, Ķiršu iela 8, Ludza, Ludzas novads.
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2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010010283
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.
Plkst. 14.40 domes deputāts Juris Atsupens atslēdzas.
37.§
Par apbūvētas zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010217,
“Lāči”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un likuma 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu - atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki,
ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēkas (būves).
02.09.2021. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts ½ domājamās daļas būvju “Lāči”,
Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, īpašnieka <Vārds, Uzvārds> atsavināšanas
ierosinājums un ½ domājamās daļas būvju “Lāči”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads,
īpašnieka <Vārds, Uzvārds> atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija un Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas 2021.gada 22.novembra lēmumu “Par apbūvētas zemes vienības 0,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68600010217, “Lāči”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, nodošanu
atsavināšanai”, ņemot vērā 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris
Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam A.Triznam sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68600010217 “Lāči”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads reģistrēšanai un reģistrēt zemes
vienību Zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
2. Pēc reģistrācijas zemesgrāmatā nodot atsavināšanai apbūvētas zemes vienības 0,5 ha
katram 1/2 domājamo daļu “Lāči”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads būvju
īpašniekiem.
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.§
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Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 2800 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68170030141, Domes iela 37, Zilupe, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un likuma 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu - atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki,
ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēkas (būves).
2021.gada 17.novembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds> iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.5/2021/4395-S) ar lūgumu pārdot apbūvētu zemes vienību
2800 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68170030141, Domes iela 37, Zilupe, Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas <Vārds, Uzvārds> piederošā būve ar kadastra apzīmējumu
68170030141001, Domes iela 37, Zilupe, 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 22.novembrī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma, zemes vienības
2800 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68170030141, Domes iela 37, Zilupe, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā 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 25.novembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 2800 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68170030141, Domes iela 37, Zilupe, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68170030141
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.

39.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68900050180, Jaunatnes iela 2, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un likuma 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu - atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki,
ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēkas (būves).
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2021.gada 15.novembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds> iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/4354-S) ar lūgumu pārdot apbūvētu zemes vienību 0,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68900050180, Jaunatnes iela 2, Pušmucova, Pušmucovas
pagasts, Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas <Vārds, Uzvārds> piederošās būves ar kadastra apzīmējumiem
68900050180001; 68900050180002 un 68900050180003 Jaunatnes iela 2, Pušmucova,
Pušmucovas pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas 2021.gada 22.novembrī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68900050180, Jaunatnes iela 2, Pušmucova, Pušmucovas
pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā 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
25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68900050180, 0,5 ha
platībā, Jaunatnes iela 2, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei L.Krišānei sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68900050180
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.
40.§
Par nekustamā īpašuma, vienības 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68700060331,
Mežvidu pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 8.novembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>
atsavināšanas ierosinājumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.5/2021/4201-S) ar lūgumu atsavināt
zemes vienību 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68700060331, Mežvidu 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 22.novembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68700060331, Mežvidu 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 komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris
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Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - vienību 4,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68700060331, Mežvidu pagasts, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei L.Krišānei sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68700060331,
Mežvidu 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.

41.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68960080213, Zaļesjes 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.
08.10.2021. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds, Uzvārds> iesniegums (pašvaldībā
reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/3681-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību
0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960080213, Zaļesjes pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas 2021.gada 22.novembrī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,2
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960080213, Zaļesjes pagasts, Ludzas novads, nodošanu
atsavināšanai”, ņemot vērā 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris
Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68960080213, 0,2 ha
platībā, Zaļesjes pagasts, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960080213
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.
42.§
Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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1.
Ludzas novada pašvaldības dome ir izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>
<deklarētā dzīvesvieta>, 2021.gada 18.oktobra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā saņemts
18.10.2021., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.2.2.1.2/2021/3829-S) ar lūgumu pagarināt 2014.gada
1.aprīļa dzīvojamo telpu īres līgumu Nr.2014/00, par dzīvojamās telpas Dārza ielā 4-1, Zilupē,
Ludzas novadā, īri.
Ludzas novada pašvaldības dome, izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus, konstatēja:
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes 2014.gada 27.februāra sēdes lēmumu
“Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu” (protokols Nr.3, 9.§), 2014.gada 1.aprīlī starp
SIA “Zilupes LTD” un <Vārds, Uzvārds> ir noslēgts dzīvojamās telpas Dārza iela 4-1, Zilupe,
Ludzas novads, īres līgums Nr.2014/00 līdz 2016.gada 31.martam.
<Vārds, Uzvārds> pēc dzīvojamo telpu īres līguma termiņa beigām faktiski dzīvo
dzīvoklī pēc adreses Dārza iela 4-1, Zilupe, Ludzas novads, un maksāja par īri un komunālajiem
pakalpojumiem. Īrniecei <Vārds, Uzvārds> nav īres maksas un komunālo maksājumu parādu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvojamo
telpu īres likuma 8.panta piekto daļu un 9.pantu, Zilupes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas
2021.gada 8.novembra sēdes lēmumu “Par dzīvojamās telpas pēc adreses Dārza iela 4-1, Zilupe,
Ludzas novads, īres līguma pagarināšanu” (protokols Nr.9, 1.§), ņemot vērā Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris
Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2014.gada 1.aprīļa dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.2014/00 ar <Vārds,
Uzvārds>, <personas kods> par dzīvojamās telpas – dzīvokļa Nr.1, Dārza ielā 4, Zilupē, Ludzas
novadā, īri uz 1 (vienu) gadu no šī lēmuma pieņemšanas dienas.
2. Uzdot SIA „Zilupes LTD” noslēgt vienošanos ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>
par 2014.gada 1.aprīļa dzīvojamās telpas īres līguma Nr.2014/00 pagarināšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai lēmuma izrakstu nosūtīt <Vārds, Uzvārds> uz
deklarētās dzīvesvietas adresi: Dārza iela 4-1, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751, un SIA „Zilupes
LTD”.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2.
Ludzas novada pašvaldības dome ir izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>
2021.gada 5.novembra iesniegumu (saņemts Zilupes novada Dzīvokļu komisijā 05.11.2021.,
reģistrēts ar reģistrācijas Nr.26) ar lūgumu pagarināt 2018.gada 14.aprīļa dzīvojamo telpu īres
līgumu Nr.2018/8, par dzīvojamās telpas Dārza ielā 19A-8, Zilupē, Ludzas novadā, īri.
Ludzas novada pašvaldības dome, izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus, konstatēja:
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes 2018.gada 29.marta sēdes lēmumu
“Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar Jekaterīnu
Elksnīti” (protokols Nr.4, 10.§), 2018.gada 16.aprīlī starp SIA “Zilupes LTD” un Jekaterinu
Elksnīti ir noslēgts dzīvojamās telpas Dārza iela 19A-8, Zilupe, Ludzas novads, īres līgums
Nr.2018/8 uz trim gadiem.
<Vārds, Uzvārds> un viņas ģimene pēc dzīvojamo telpu īres līguma termiņa beigām
faktiski dzīvo dzīvoklī pēc adreses Dārza iela 19A-8, Zilupe, Ludzas novads, un maksāja par īri
un komunālajiem pakalpojumiem. Īrniecei <Vārds, Uzvārds> nav īres maksas un komunālo
maksājumu parādu.
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Pēc Fizisko personu reģistra datiem tika konstatēts, ka <Vārds, Uzvārds> ir deklarēta pēc
adreses <deklarētā dzīvesvieta>.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvojamo
telpu īres likuma 8.panta piekto daļu un 9.pantu, Zilupes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas
2021.gada 8.novembra sēdes lēmumu “Par dzīvojamās telpas pēc adreses Dārza iela 19A-8,
Zilupe, Ludzas novads, īres līguma pagarināšanu” (protokols Nr.9, 2.§), 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 25.novembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2018.gada 14.aprīļa dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.2018/8 ar <Vārds,
Uzvārds>, <personas kods> par dzīvojamās telpas – dzīvokļa Nr.8, Dārza ielā 19A, Zilupē,
Ludzas novadā, īri uz 1 (vienu) gadu no šī lēmuma pieņemšanas dienas.
2. Uzdot SIA „Zilupes LTD” noslēgt vienošanos ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>,
par 2018.gada 14.aprīļa dzīvojamās telpas īres līguma Nr.2018/8 pagarināšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai lēmuma izrakstu nosūtīt Jekaterīnai Elksnītei uz
deklarētās dzīvesvietas adresi: Dārza iela 19A-8, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751, un SIA
„Zilupes LTD”.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

43.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldības dome ir izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>
<deklarētā dzīvesvieta> (bijušās audžuģimenes ģimenē), 2021.gada 14.septembra iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldībā saņemts 14.09.2021., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.2.2.1.2/2021/3271S) ar lūgumu piešķirt dzīvokli, kā bez vecāku gādības palikušam bērnam – pēc tam, kad bērns
sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe.
Ludzas novada pašvaldības dome, izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus, konstatēja:
Pamatojoties uz Zilupes novada bāriņtiesas 2008. gada 1.februāra lēmumu Nr.1-6/5 „Par
aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu <Vārds, Uzvārds>” <Vārds, Uzvārds> tika
nodibināta aizbildnība un iecelts aizbildnis. Ar 2021.gada 7.septembrī Zilupes novada bāriņtiesa
pieņēma lēmumu Nr.1-6/23 ,,Par <Vārds, Uzvārds> atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas
par <Vārds, Uzvārds> <Vārds, Uzvārds> aizbildnis tika atlaists no aizbildņa pienākumu
pildīšanas sakarā ar bērna pilngadību.
Pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) Invaliditātes
informatīvajā sistēmas datiem tika konstatēts, ka <Vārds, Uzvārds> bija bērns ar invaliditāti, bet
nav iesniedzis VDEĀVK dokumentus invaliditātes ekspertīzei.
2021.gada 7.oktobrī ir saņemta Rēzeknes novada speciālās pamatskolas vēstule
Nr.RNSPS/2021/1.20/176 “Par <Vārds, Uzvārds (Ludzas novada pašvaldībā saņemta
07.10.2021., reģistrēta ar reģistrācijas Nr.2.2.1.2/2021/3658-S), kurā ir lūgts sniegt palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā un sniegta informācija, ka <Vārds, Uzvārds> mācās Rēzeknes
novada speciālajā pamatskolā, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.
Saskaņā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 2021.gada 8.novembra sēdes lēmumu,
<Vārds, Uzvārds> ir iekļauts palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām 1.grupā ar kārtas Nr.1.
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2021.gada 5.novembrī tika saņemts SIA ,,Bidrija” apliecinājums, ka dzīvoklis, kas atrodas
pēc adreses Rožu iela 2-14, Lauderi, Lauderu pagasts, Ludzas novads, ir brīvs. Dzīvokļa kopējā
platība 49 m2, daļēji labiekārtots (ir ūdensvads un kanalizācija), atrodas trīsstāvu daudzdzīvokļu
mājas pirmajā stāvā.
2021.gada 8.novembrī ir saņemta <Vārds, Uzvārds> piekrišana īrēt dzīvokli pēc adreses
Rožu iela 2-14, Lauderi, Lauderu pagasts, Ludzas novads, LV-5722.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma ,,Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.panta pirmo prim daļu, 5.pantu, 14.panta pirmās daļas
3.punktu,19.pantu, Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.jnavāra saistošiem noteikumiem
Nr.11 ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”, Zilupes novada pašvaldības
Dzīvokļu komisijas 2021.gada 8.novembra sēdes lēmumu “Par dzīvojamās platības piešķiršanu un
dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar <Vārds, Uzvārds> (protokols Nr.9, 4.§), ievērojot
Dzīvojamo telpu īres likumu un ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izīrēt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, ar platību 48,6 m2.
2. Uzdot SIA ,,Bidrija” 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. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai lēmuma izrakstu izsūtīt <Vārds, Uzvārds> uz
adresi: Rožu iela 2-14, Lauderi, Lauderu pagasts, Ludzas novads, LV-5722, un SIA „Bidrija”.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

44.§
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldības dome ir izskatījusi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>
<deklarētā dzīvesvieta>, 2021.gada 2.novembra iesniegumu (Ludzas novada pasvaldībā saņemts
02.11.2021., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.2.2.1.2/2021/4118-S) ar lūgumu izbeigt dzīvokļa īres
līgumu uz dzīvokli pēc adreses Rožu iela 2-4, Lauderi, Lauderu pagasts, Ludzas novads, LV5722.
Ludzas novada pašvaldības dome, izskatot <Vārds, Uzvārds> iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus, konstatēja:
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.maijā sēdes lēmumu
“Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu” (protokols Nr.7,
7.§), 2021.gada 1.jūnijā starp SIA “Bidrija” un <Vārds, Uzvārds> ir noslēgts dzīvojamās telpas
Rožu iela 2-4, Lauderi, Lauderu pagasts, Ludzas novads, LV-5722, īres līgums uz 3 (trīs)
gadiem).
Dzīvojamo telpu īres likuma 20.pants nosaka, ka īrniekam ir tiesības vienpusēji atkāpties
no dzīvojamās telpas īres līguma.
Uz 2021.gada 4.novembri dzīvoklis pēc adreses Rožu iela 2-4, Lauderi, Lauderu pagasts,
Ludzas novads, LV-5722, ir brīvs, nav nodots, apmierinošā stāvoklī, kā arī īrniekam <Vārds,
Uzvārds>, ir īres maksas un komunālo maksājumu parāds EUR 81,11 (astoņdesmit viens eiro, 11
centi) apmērā (SIA “Bidrija” 2021.gada 4.novembra izziņa Nr.04).
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Saskaņā ar Fizisko personu reģistrā iekļautajām ziņām, dzīvoklī pēc adreses Rožu iela 24, Lauderi, Lauderu pagasts, Ludzas novads, LV-5722, savu dzīvesvietu nav deklarējusi neviena
persona.
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.novembra
sēdes lēmumu “Par <Vārds, Uzvārds> atteikumu no dzīvokļa un īres līguma izbeigšanu”
(protokols Nr.9, 3.§), 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 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu
uz dzīvokli pēc adreses Rožu iela 2-4, Lauderi, Lauderu pagasts, Ludzas novads, LV-5722, ar
2021.gada 30.novembri.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai lēmuma izrakstu nosūtīt <Vārds, Uzvārds> uz
adresi „Robežnieki”, Konovalova, Pasienes pagasts, Ludzas novads, LV-5732, un SIA „Bidrija”.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

45.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 2021.gada 11.oktobra iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 11.10.2021.,
reģistrēts ar reģistrācijas numuru 2.2.1.2/2021/3721-S), ar lūgumu anulēt ziņas par <Vārds,
Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, tika konstatēts:
Saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu reģistrā iekļautajām ziņām, <Vārds,
Uzvārds> 2021.gada 11.martā deklarējot savu dzīvesvietu “Vilcāni”, Orinskos, Salnavas pagastā,
Ludzas novadā, dzīvesvietas deklarācijā kā dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko pamatu ir norādījis:
“Vienošanās ar īpašnieku, <Vārds, Uzvārds>”
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldībā saņemto <Vārds, Uzvārds> iesniegumu un
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, kas nosaka “Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai
skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.“, tika veikta deklarēto ziņu patiesuma pārbaude.
Ludzas novada pašvaldība 2021.gada 11.oktobrī, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
11.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, nosūtīja <Vārds, Uzvārds> ierakstītu vēstuli
Nr.2.2.1.2/2021/2226-N “Par paskaidrojuma sniegšanu”, ar uzaicinājumu līdz 2021.gada
22.oktobrim deklarēt savu faktisko dzīvesvietu vai arī iesniegt Ludzas novada pašvaldībai (Raiņa
ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701) paskaidrojumus šajā lietā, uzrādot dokumentus (līgumu
vai vienošanos ar īpašnieku), kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot un saglabāt deklarēto
dzīvesvietu.
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> noteiktajā laikā nav iesniedzis Ludzas novada
pašvaldībai pieprasīto papildus informāciju par deklarētās dzīvesvietas tiesisko pamatu, kā
rezultātā nav izdevies noskaidrot viņa viedokli. <Vārds, Uzvārds> izsūtītā (ierakstītā) vēstule
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2021.gada 24.septembrī nav atgriezta sūtītājam - Ludzas novada pašvaldībai, tas nozīmē, ka
sasniegusi adresātu.
<Vārds, Uzvārds> savā 2021.gada 11.oktobra iesniegumā norāda, ka pēc deklarācijas
noformēšanas <Vārds, Uzvārds> adresē “Vilcāni”, Orinski, Salnavas pagasts, Ludzas novads,
LV-5717, nav dzīvojis nevienu dienu. <Vārds, Uzvārds> deklarācija minētajā adresē bija
nepieciešama iebraukšanai pierobežas zonā, jo caurlaidi viņam robežkontroles punkts neizsniedz
agrāk izdarīto pārkāpumu dēļ. <Vārds, Uzvārds> pierobežā ir apstrādājama zeme, ko nomā no
citas personas.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmā daļa nosaka, ka ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai
dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu,
sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
Ziņu par <Vārds, Uzvārds> deklarēto dzīvesvietu anulēšanas pamats – personai nav
tiesiska pamata būt deklarētajā adresē, <Vārds, Uzvārds> neatsaucās uz Ludzas novada
pašvaldības nosūtīto uzaicinājumu sniegt paskaidrojumus, kā rezultātā nav izdevies noskaidrot
viņa viedokli, un Ludzas novada pašvaldības domes rīcībā nav informācijas, kas apstiprinātu
<Vārds, Uzvārds> tiesisko pamatu dzīvot un saglabāt deklarēto dzīvesvietu adresē: “Vilcāni”,
Orinski, Salnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5717.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu, dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, ņemot vērā Ludzas novada
pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris
Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> sniegtās ziņas par <deklarētā dzīvesvieta>.
2. Ziņu anulēšanas iemesls – attiesīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
adresē.
3. Anulēt ziņas par <Vārds, Uzvārds> deklarēto dzīvesvietu ar Ludzas novada pašvaldības
domes lēmuma pieņemšanas datumu.
4. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot <Vārds, Uzvārds>, ka viņa
sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz pēdējo deklarēto
dzīvesvietu.
5. Paziņot <Vārds, Uzvārds> par pieņemto lēmumu.
6. Pēc lēmuma stāšanās spēkā atbildīgajai personai par dzīvesvietas deklarēšanu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Fizisko personu reģistrā.
Šo lēmumu var parsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

46.§
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar bāriņtiesas locekli/juristi
Ziņo: E.Mekšs
1. Ludzas novada domē ir saņemts Kārsavas novada bāriņtiesas locekles/juristes <Vārds,
Uzvārds> 2021.gada 16.novembra iesniegums par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu un viņas
atbrīvošanu no bāriņtiesas locekles un juristes amatiem ar 2021.gada 3.decembri, pamatojoties uz
Darba likuma 100.panta ceturto daļu.
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2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, dome
konstatē sekojošo.
Kārsavas novada pašvaldība un <Vārds, Uzvārds> nodibināja darba tiesiskās attiecības
2009.gada 3.augustā, noslēdzot darba līgumu Nr.4.
2021.gada 17.jūnijā darba līgumā izdarīti grozījumi, atbilstoši kuriem darbinieks <Vārds,
Uzvārds> turpina darbu pie darba devēja bāriņtiesas locekļa un jurista amatos.
No 2021.gada 1.jūlija saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 3.panta otro daļu uz bāriņtiesas locekli
attiecas darba tiesiskās attiecības reglamentējošo normatīvo aktu, tas ir, Darba likuma normas,
ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi. Savukārt saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu
bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus pieņem
darbā attiecīgā pašvaldība. Pašvaldība var uzdot bāriņtiesas priekšsēdētājam pieņemt darbā
bāriņtiesas locekļus.
Ludzas novada dome nav pilnvarojusi bāriņtiesas priekšsēdētāju nodibināt vai izbeigt
darba tiesiskās attiecības ar bāriņtiesas locekļiem.
Lai pašvaldība varētu izbeigt darba tiesiskās attiecības ar bāriņtiesas locekļiem, jautājums
ir izskatāms pašvaldības domes sēdē, bet, ja dome ir pilnvarojusi bāriņtiesas priekšsēdētāju, darba
tiesiskās attiecības ar locekļiem var izbeigt bāriņtiesas priekšsēdētājs, tādā gadījumā jautājuma
izskatīšanas domes sēdē nav nepieciešama.
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 26.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt)
bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Kārsavas novada bāriņtiesas locekles/juristes <Vārds,
Uzvārds> iesniegumu, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 3.panta otro daļu, Darba likuma
100.panta ceturto daļu, 128.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
26.punktu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 3.decembri atbrīvot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> no Kārsavas
novada bāriņtiesas locekļa/jurista amata.
2. Līdz 2021.gada 3.decembrim Kārsavas novada bāriņtiesas loceklei/juristei <Vārds,
Uzvārds> nodot un Kārsavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai I.Čoičai pieņemt un sastādīt lietu
un bāriņtiesas locekļa pārziņā esošo materiālo vērtību nodošanas-pieņemšanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
47.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības apbalvojumu komisijas 2021.gada
24.novembra sēdes lēmumu, ņemot vērā 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 25.novembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Par ilggadēju, godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Ludzas novada
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā apbalvot biedrības “Ludzas rajona partnerība”
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administratīvo vadītāju <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, ar Ludzas novada domes Atzinības
rakstu un naudas balvu EUR 200,00 (divi simti eiro).
Plkst. 14.44 domes deputāts J.Atstupens pieslēdzas.

48.§
Par Kārsavas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.februāra lēmuma Nr. 14 (sēdes
protokols Nr.4) “Par zemes vienības sadali, nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu”
atcelšanu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0279 sadalīšanu divās
atsevišķās zemes vienībās, nosaukumu piešķiršana nekustamiem īpašumiem un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo: M.Romanovska; I.Silicka, E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā saņemts valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas
Valsts ceļi” ( turpmāk tekstā –LVC) 2021.gada 11.novembra iesniegums “Par pašvaldības zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0279 nodošanu valsts īpašumā” (reģitrēts Ludzas
novada pašvaldībā 11.11.2021. Nr. 3.1.1.5/2021/4287-S) par būvprojekta “Valsts autoceļa A13
Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posma km
2,9-14,08 segas pārbūve (pastiprināšana)” ietvaros realizējamā valsts autoceļa posma izbūvi un
valstij Satiksmes ministrijas personā nepieciešamās Ludzas novada pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības Kārsavas pilsētas teritorijā ar kadastra apzīmējumu 68090030279 daļas
atdalīšanu.
Būvprojekta realizācijai ir nepieciešama daļa no Ludzas novada pašvaldībai piekrītošās
zemes ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0279 un uz šīs zemes vienības daļas esošais
pašvaldības ielas ( Vienības iela) posms.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68090030279 daļas plānots izbūvēt valsts
galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža
(Medumi) inženierbūves kompleksā ietilpstošo rotācijas apli un gājēju celiņus, kas savienos
valsts autoceļu ar pašvaldībai piekrītošo Vienības ielu (Pielikums Nr.2).
Lai uzsāktu pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības Valstij Satiksmes
ministrijas
personā
procesu,
saskaņā
ar
likuma
“Par
pašvaldībām” 21.panta
17.apakšpunktu, pašvaldībai jālemj par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.panta 3. un 4. apakšpunkts nosaka, ka, lai
veiktu darījumu ar nekustamā īpašuma objektu un lai nostiprinātu īpašuma tiesības
zemesgrāmatā, ir nepieciešams noteikt nekustamo īpašumu un to veidojošos kadastra objektus –
nekustamajam īpašumam un to veidojošajiem objektiem ir jābūt identificējamiem.
Kadastra objekta reģistrācijas un aktualizācijas kārtību Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā nosaka Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumi Nr.263
“Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”.
Saskaņā ar iepriekš norādīto, lai izveidotu patstāvīgu valstij nododamu nekustamo
īpašumu – ar pašvaldības lēmumu jāveic zemes vienības sadale, jāsagatavo nododamās zemes
vienības robežās ielas posma inženierbūves deklarācija ar nepieciešamajiem pielikumiem, šim
nekustamajam īpašumam jāpiešķir nosaukums, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, kā
nekustamais īpašums, kurš sastāvēs no atdalītās zemes vienības un inženierbūves, jāreģistrē
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
2021.gada 25.februārī Kārsavas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 14 (sēdes
prot. Nr.4) “Par zemes vienības sadali, nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu”, bet tā
virzība netika uzsākta līdz 2021.gada 11.novembrim, kā dēļ LVC lūdz atcelt minēto lēmumu,
sadalīt minēto zemes vienību, izveidojot un reģistrējot nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sitēmā jaunu nekustamo īpašumu.

56
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punkts nosaka, ka Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ja: tiek izveidota jauna
zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Ņemot vērā iepriekš minēto un atbilstoši likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, Kadastra likuma
11.panta otrās daļas 1.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Pārejas noteikumu 6.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, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.
Atcelt Kārsavas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.februāra lēmumu Nr.14
(sēdes protokols Nr.4) “Par zemes vienības sadali, nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu”.
2. Sadalīt Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68090030279 divās zemes vienībās ar platībām 0,245 ha un 3,1302 ha (Pielikums Nr.1).
3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0279 sadalīšanas rezultātā izveidoto
zemes vienību 0,245 ha platībā, kas klasificējama kā zeme zem ceļiem, reģistrēt kā jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Rotācijas aplis A13-P50”, Kārsava, Ludzas novads un zemes
vienību 3,1302 ha, kas klasificējama kā zeme zem ceļiem, saglabāt nekustamā īpašuma kadastra
numurs 6809 003 0252, sastāvā, piešķirot nosaukumu “Vienības iela”, Kārsava, Ludzas novads.
4. Noteikt sadalīšanas rezultātā izveidotām zemes vienībām 0,245 ha platībā un 3,1302 ha
platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
5. Izveidot patstāvīgu valstij Satiksmes ministrijas personā bez atlīdzības nododamu
nekustamo īpašumu, kurš sastāv no atdalītas zemes vienības 0,245 ha platībā un uz tās esošas
inženierbūves- Vienības ielas posma, to reģistrējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.
6. Pēc nododamā nekustamā īpašumu reģistrācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā, pieņemt lēmumu par tā nodošanu valstij Satiksmes ministrijas personā bez
atlīdzības Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrajā daļā un 42.¹ panta
pirmajā daļā noteiktā kārtībā.

49.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele, K.Nikolajeva
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Cīņas klubs Ludza” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 26.11.2021. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/4503-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Apsveicam SAMBO Dzimšanas dienā” organizēšanai
150.00 EUR apmērā. Pasākums plānots decembra pirmajā nedēļā Ludzas stadionā “Vārpa”,
Sporta ielā 21. Finansējums paredzēts: sportistu balvām 50 EUR, inventāra iegādei – 50 EUR,
tējas pauzei 50 EUR. Plānotais dalībnieku skaits - līdz 20. Pasākumā plānots SAMBO video
apskats un analīze, fiziskās sagatavotības uzdevumi, paņēmienu (Uchi Komi) uzdevumi, tējas
pauze ar tematiskiem uzdevumiem par SAMBO un JUDO vēsturi, atcerēties Ludzas Cīņu

57
vēsturi, pasākuma dalībnieku apbalvošana.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Cīņas klubs Ludza” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR
apmērā pasākuma “Apsveicam SAMBO Dzimšanas dienā” organizēšanai.
2. Pasākuma organizators atbild par Latvijas Republikas normatīvo aktu attiecībā uz
epidemioloģiskās drošības pasākumu un pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu pasākuma laikā.
3. Biedrībai “Cīņas klubs Ludza” 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.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļas
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 26.11.2021. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/4520-S, ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Polijas neatkarības gadadiena”
organizēšanai 150.00 EUR apmērā, kas veltīts Polijas neatkarības gadadienas atcerei. Pasākums
plānots š.g. 3.decembrī Ludzas kultūras namā. Finansējums paredzēts suvenīru iegādei un kafijas
pauzes organizēšanai. Pasākuma laikā plānots pateikties aktīvākajiem biedrības dalībniekiem,
kas aktīvi iesaistās Ludzas novada sabiedriskās dzīves aktivitātēs: piedalījušies Ludzas pilsētas
svētku koncertā, snieguši priekšnesumus vairākos novada dievnamos (Rundēni, Pasiene,
Vecslabada), izpildot sakrālo dziesmu repertuāru.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļai pašvaldības līdzfinansējumu
150.00 EUR apmērā pasākuma “Polijas neatkarības gadadiena” organizēšanai.
2. Pasākuma organizators atbild par Latvijas Republikas normatīvo aktu attiecībā uz
epidemioloģiskās drošības pasākumu un pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu pasākuma laikā.
3. Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļai 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas
iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus
(pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam
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Sēdi slēdz plkst. 14.48.
Sēdi vadīja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 30.novembrī.

E.Mekšs

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

I.Vonda

