
  
LATVIJAS REPUBLIKA 

L U D Z A S  N O V A D A  P A Š V A L D Ī B A  
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  23.septembrī                                                                                 Protokols   Nr. 8 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

 

Sēdi vada – novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs 

 

Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda 

 

Sēdē piedalās: 

Ludzas novada domes deputāti: Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne (sēdē piedalās 

attālināti), Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,  Edgars Mekšs, 

Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska 

 

Sēdē nepiedalās: 

Renāte Mikaskina – darbnespēja;  Alīna Gendele – neierašanās iemesls paziņots; Jevgenija Kušča 

- neierašanās iemesls paziņots 

 

Sēdē klātesošas personas: 

- domes administrācijas darbinieki: Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors; 

Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Agris Pentjušs, informācijas tehnoloģiju 

administrators;  Līga Mežule, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; Anastasija Ņukša, 

galvenā ekomoniste 

 

Sēdes vadītājs E.Mekšs informē, ka domē ir saņemts Ludzas novada vēlēšanu komisijas 

2021.gada 31.augusta sēdes protokols Nr.10, kurā noteikts, ka, balstoties uz 2021.gada 5.jūnija 

pašvaldību vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas protokola rezultātiem, bijušā deputāta Toma 

Vorkaļa vietā domē uzaicināms stāties nākamais deputāts no saraksta "LATGALES PARTIJAS" 

– Dace Tihovska.  

 

Sēdes vadītājs E.Mekšs iepazīstina ar sēdes darba kārtību.  

 

          Atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris 

Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, 

Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas 

novada dome NOLEMJ:  

  Apstiprināt domes  sēdes darba kārtību, darba kārtībā 54 jautājumi. 

 

 

mailto:pasts@ludzasnovads.lv
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Sēdes vadītājs E.Mekšs  ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar  15 jautājumiem:  

1. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. 

2. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

          3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

          4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu. 

          5. Par nekustamā īpašuma „Akmentiņi”,  kadastra numurs  6854 004 0064, sadalīšanu un  

jauna nekustamā īpašuma izveidošanu. 

          6. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai 18.novembra                 

ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā.  

          7. Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

           8. Par Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra 

Teātra ielā 10, Kārsavā, Ludzas novadā sniegto pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. 

           9. Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta “Konkurentspējīgas uzņēmējdarbības vides 

nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” īstenošanai. 

           10. Par ēdināšanas pakalpojumu izmaksām Ludzas novada izglītības iestāžu 

vispārizglītojošo programmu izglītojamiem. 

           11. Par Ludzas novada pašvaldības pārstāvi Malnavas koledžas padomē. 

           12. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.jūlija lēmumā 

“Ludzas novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana”. 

13. Par Ludzas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva un nolikuma 

apstiprināšanu.   

            14. Par atlīdzību par darbu komisijās. 
15. Par Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas skaitlisko sastāvu un komisijas 

locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu. 

 

  

 

          Atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris 

Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, 

Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas 

novada dome NOLEMJ:  
  Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība papildināta ar    

55.- 69.punktu. 

  

Darba kārtība:      

 

1. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

3. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu. 

            4. Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās 

zemes platības noteikšanu.  

           5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010070110 sadalīšanu piecās atsevišķās 

zemes vienībās, īpašuma nosaukumu piešķiršana nekustamiem īpašumiem un nekustamā 

īpašuma zemes lietošanas mērķu noteikšanu. 

6.  Par zemes ierīcības projekta “Vīngliemeži”, Cirmas pagasts, Ludzas novads 

apstiprināšanu. 

7. Par zemes ierīcības projekta “Saulieši”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads 

apstiprināšanu. 

8. Par zemes ierīcības projekta “Gruzīši”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads 

apstiprināšanu. 

9. Par zemes ierīcības projekta “Ērgļi”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads apstiprināšanu. 

10. Par zemes ierīcības projekta “Lorenči”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads 

apstiprināšanu. 
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11. Par nekustamā īpašuma “Veldzes”, kadastra Nr.6848-003-0083, zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu. 

           12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

           13. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību pašvaldībai. 

           14. Par  zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta 

kopīpašuma domājamai daļa. 

            15. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Ezersala”, kadastra 

Nr.6898-008-0143 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.6898 0080211 un  izstrādes  

nosacījumu apstiprināšanu. 

            17. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu. 

            18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

19. Par Ludzas 2. vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. 

20. Par Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” nolikuma apstiprināšanu. 

21. Par Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes  nolikuma apstiprināšanu. 

22. Par Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes  nolikuma apstiprināšanu. 

23. Par J.Soikāna Ludzas mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. 

24. Par Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu. 

25. Par grozījumiem Ludzas pilsētas vidusskolas nolikumā. 

26. Par grozījumiem Pildas pamatskolas nolikumā. 

27. Par Ludzas novada pašvaldības nolikuma “Mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu konkursu uzvarētāju apbalvošanas kārtība” apstiprināšanu. 

28. Par Ludzas novada pašvaldības nolikuma “Par stipendijām vidējās izglītības iestāžu 

10.-12. klašu izglītojamajiem un 12. klašu absolventu apbalvošanu izlaidumos” apstiprināšanu. 

29. Par Ludzas novada pašvaldības nolikuma “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales 

kārtība Ludzas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs” apstiprināšanu.                       

30. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

            31.  Par personāla ēdināšanas izdevumiem.        

            32. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu. 

            33. Par debitoru parādu norakstīšanu. 

34. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas, 

korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu  apmaksu. 

             35. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.9/2021 “Grozījumi Ludzas 

novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5/2021 “Par Ludzas novada 

pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu. 

             36. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Smilšu iela 2 

(“Ceļinieks”), Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads. 

             37. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. 

             38. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.  

 39. Par dzīvokļa īpašuma Nr.53, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu 

atsavināšanai. 

             40. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Biržas ielā 1A, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu 

atsavināšanai. 

 41. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu 

atsavināšanai. 

  42. Par dzīvokļa īpašuma Nr.11, Latgales ielā 240, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu 

atsavināšanai. 

43. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Latgales ielā 242, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu 

atsavināšanai.           

44. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0017,   

1,9 ha platībā, kas atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.                      
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45. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

68860010453, Pildas pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai. 

46. Par nekustamā  īpašuma – “Bubini”, Mērdzenes  pagasts, Ludzas novads, izsoles 

protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

47. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Kūdraine”, Briģu pagasts,                                  

Ludzas novads, izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.                                                         

48. Par nekustamā īpašuma „EZERSALA", kadastra Nr. 6898-008-0143, Ezersala, 

Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads, izsoles protokola un izsoles  rezultātu apstiprināšanu. 

     49. Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju.      

50. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.10/2021 “Par pašvaldības 

līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu. 

51. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.11/2021 ”Grozījumi Ludzas novada 

domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 8/2021 “Par ēdināšanas izmaksu 

segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs”” apstiprināšanu. 

    52. Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību attālinātā 

izglītības ieguves procesa laikā. 

53. Par amatu savienošanas atļauju. 

54. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2020.gada 26.novembra sēdes lēmumā „Par 

jaunizveidojamā Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības 

programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.18, 5.§) 

55. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. 

56. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

            57. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

            58. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu. 

            59. Par nekustamā īpašuma „Akmentiņi”,  kadastra numurs  6854 004 0064, sadalīšanu 

un  jauna nekustamā īpašuma izveidošanu. 

           60. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai 18.novembra                 

ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā.  

           61. Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

           62. Par Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra 

Teātra ielā 10, Kārsavā, Ludzas novadā sniegto pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. 

           63. Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta “Konkurentspējīgas uzņēmējdarbības vides 

nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” īstenošanai. 

           64. Par ēdināšanas pakalpojumu izmaksām Ludzas novada izglītības iestāžu 

vispārizglītojošo programmu izglītojamiem. 

           65. Par Ludzas novada pašvaldības pārstāvi Malnavas koledžas padomē. 

           66. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.jūlija lēmumā 

“Ludzas novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana”. 

67. Par Ludzas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva un nolikuma 

apstiprināšanu.   

            68. Par atlīdzību par darbu komisijās. 
69. Par Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas skaitlisko sastāvu un komisijas 

locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu. 

 

                                                                          1.§ 

 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu 

Ziņo: V.Maslovskis 
 

 

                                                                                  1. 

         Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>. pilnvarotās personas 

<Vārds, Uzvārds> (pamats 2021.gada 12.augusta pilnvara Nr.111), 30.08.2021. iesniegumu, kas 
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Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 30.08.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/3015-S, par apbūvētas 

zemes vienības 2150 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170010073 Sila ielā 7, Zilupe, 

Ludzas nov. piešķiršanu nomā uz desmit gadiem dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas 

uzturēšanai uz desmit gadiem, sakarā ar to, ka būves (dzīvojamā māja un šķūnis) ar kadastra 

apzīmējumiem 68170010073001 un 68170010073002 Sila ielā 7, Zilupe, Ludzas nov. reģistrētas 

2021.gada 24.augustā Zilupes pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.100000601495 uz 

iesniedzējas vārda, Ludzas novada dome konstatēja, ka : 

         ar Zilupes novada domes 2012.gada 23.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.3.10.§) „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada 

pašvaldībai” 3.punkta lemjošās daļas pirmo apakšpunktu tika izbeigtas lietošanas tiesības 

<Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, uz zemes vienību 2150 kv.m platībā ar kadastra 

apzīmējumu 68170010073 Sila ielā 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestā daļa nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām 

piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta pilsētas zeme, uz 

kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu. 

         Ar Zilupes novada domes 2012.gada 23.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.3.10.§) „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada 

pašvaldībai” 3.punkta lemjošās daļas otro apakšpunktu tika atzīts, ka zemes vienība 2150 kv.m 

platībā ar kadastra apzīmējumu 68170010073 Sila ielā 7, Zilupe, Zilupes nov. ir piekrītoša 

Zilupes novada pašvaldībai. 

         Zilupes novada pašvaldība 2012.gada 1.aprīlī noslēdza zemes nomas līgumu Nr.2012/N-3 

ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, uz apbūvētu zemes vienību 2150 kv.m platībā ar 

kadastra apzīmējumu 68170010073 Sila ielā 7, Zilupe, Ludzas nov. no 2012.gada 1.aprīļa līdz 

2022.gada 31.martam. 

         Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskās 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”: 

         - 7.punkts nosaka, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, 

tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī - nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav 

noteikts citādi. 

         - 17.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala 

kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto).    

         - 5.punkts nosaka, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala 

apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro. 

           Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu 

Nr.350 „Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, 17.punktu 

un 5.punktu, un Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

          1. Lauzt Zilupes novada pašvaldības 2012.gada 01.aprīlī noslēdza zemes nomas līgumu 

Nr.2012/N-3 ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, uz apbūvētu zemes vienību 2150 kv.m 

platībā ar kadastra apzīmējumu 68170010073 Sila ielā 7, Zilupe, Ludzas nov. ar 2021.gada 

24.augustu. 

         2. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> nomā apbūvētu zemes vienību 2150 kv.m 

platībā ar kadastra apzīmējumu 68170010073 Sila ielā 7, Zilupe, Ludzas nov. dzīvojamās mājas 

uzturēšanai uz desmit gadiem no 2021.gada 01.oktobra. 

         3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, termiņā no 

2021.gada 1.oktobra līdz 2031.gada 30.septembrim.  

         4. Noteikt nomas maksu zemes vienībai 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 

par 28 euro gadā, aprēķinot no 2021.gada 24.augusta.             

         5. Uzdot atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas līgumu. 

https://likumi.lv/ta/id/34595#p26
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2. 

         Izskatot Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecības “AKMEŅLAUKI”, 

reģistrācijas numurs 46801003902, juridiskā adrese Sļadzeva, Zaļesjes pag., Zilupes nov. 

pilnvarotās personas <Vārds, Uzvārds> (pamats Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 

2021.gada 19.marta ģenerālpilnvara Nr.680), 09.09.2021. iesniegumu, kas Ludzas novada 

pašvaldībā reģistrēts 09.09.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/3189-S, par apbūvētas zemes vienības 1,5 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960020144 “Kvieši”, Ploski, Zaļesjes pag., Ludzas nov. 

piešķiršanu nomā uz desmit gadiem būves (graudu noliktava) ar kadastra apzīmējumu 

68960020144001 uzturēšanai uz desmit gadiem, pamatojoties uz 1996.gada 04.maija 

pieņemšanas-nodošanas aktu, Ludzas novada dome konstatēja, ka: 

           ar Zilupes novada domes 2012.gada 28.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.7.14.§) „Par 

zemes gabalu piekritību Zilupes novada pašvaldībai” 73.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 1,5 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960020144 Zaļesjes pag., Zilupes nov. piekrītoša Zilupes 

novada pašvaldībai. 

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas 

līgumi. 

 Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskās 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”: 

             - 7.punkts nosaka, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, 

tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī - nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav 

noteikts citādi. 

         - 17.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala 

kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto). 

              - 5.punkts nosaka, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala 

apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro. 

            Uz zemes vienības atrodas Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecības 

“AKMEŅLAUKI” tiesiskā valdījumā piederoša graudu noliktavas ēka, kura nav reģistrēta 

zemesgrāmatā.                

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu 

Nr.350 „Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, 17.punktu 

un 5.punktu, un Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

           1. Piešķirt Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecības “AKMEŅLAUKI”, 

reģistrācijas numurs 46801003902, nomā apbūvētu zemes vienību 1,5 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 68960020144 “Kvieši”, Ploski, Zaļesjes pag., Ludzas nov. graudu noliktavas ēkas 

uzturēšanai uz desmit gadiem no 2021.gada 1.oktobra. 

           2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecības 

“AKMEŅLAUKI”, reģistrācijas numurs 46801003902, par apbūvētu zemes vienību 1,5 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 68960020144 “Kvieši”, Ploski, Zaļesjes pag., Ludzas nov..  

           3. Noteikt nomas maksu zemes vienībai 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk par 28 euro gadā.             

           4. Uzdot atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas līgumu. 

 

                                                                            3.             

         Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>., 06.09.2021. 

iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 13.09.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/3245-S, par 

neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840010255 daļas 0,05 ha platībā, 

https://likumi.lv/ta/id/34595#p25
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Pasienes pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nomā, Ludzas novada dome konstatēja, ka ar 

Zilupes novada domes 2013.gada 27.augusta sēdes lēmuma (protokols Nr.7, 18.§) „Par zemes 

vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 3.punktu tika atzīts, ka zemes 

vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010255, Pasienes pagasts, Zilupes novads ir 

piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

           Uz zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010255, Pasienes pagasts, 

Ludzas novads ēku nav.  

           Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”: 

- 28.punkts nosaka, ka lēmumu par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem 

iznomātājs; 

- 29.2. apakšpunkts nosaka, ka šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu 

var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas 

lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic 

saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts 

nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts; 

- 30.2. apakšpunkts nosaka, ka ja neapbūvētu zemesgabalu iznomā šo noteikumu 29. 

punktā minētajos gadījumos, šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas 

maksa gadā ir 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (nepiemērojot šo noteikumu 5. 

punktu); 

- 5. punkts nosaka, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala 

apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro. 

             Pamatojoties uz  Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu 

Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu, 

29.2.apakšpunktu, 30.2.apakšpunktu, 5.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

         1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> nomā zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68840010255 daļu 0,05 ha platībā, Pasienes pagasts, Ludzas novads personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām ar 2021.gada 1.oktobri bez apbūves tiesībām uz desmit gadiem. 

         2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 68840010255 daļu 0,05 ha platībā, Pasienes pagasts, Ludzas 

novads. 

         3. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.   

             4. Uzdot atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas līgumu. 

      

                                                                               4.             

         Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 06.09.2021. 

iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 13.09.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/3243-S, par 

neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840010255 daļas 0,09 ha platībā, 

Pasienes pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nomā, Ludzas novada dome konstatēja, ka ar 

Zilupes novada domes 2013.gada 27.augusta sēdes lēmuma (protokols Nr.7.18.§) „Par zemes 

vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 3.punktu tika atzīts, ka zemes 

vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010255, Pasienes pagasts, Zilupes novads ir 

piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

           Uz zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010255, Pasienes pagasts, 

Ludzas novads ēku nav.  

           Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”: 

- 28.punkts nosaka, ka lēmumu par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem 

iznomātājs; 

https://likumi.lv/ta/id/299999#p32
https://likumi.lv/ta/id/299999#p40
https://likumi.lv/ta/id/299999#p41
https://likumi.lv/ta/id/299999#p42
https://likumi.lv/ta/id/299999#p43
https://likumi.lv/ta/id/299999#p44
https://likumi.lv/ta/id/299999#p45
https://likumi.lv/ta/id/299999#p46
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/299999#p29
https://likumi.lv/ta/id/299999#p29
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5


 8 

- 29.2. apakšpunkts nosaka, ka šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu 

var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas 

lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic 

saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts 

nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts; 

- 30.2. apakšpunkts nosaka, ka ja neapbūvētu zemesgabalu iznomā šo noteikumu 29. 

punktā minētajos gadījumos, šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas 

maksa gadā ir 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (nepiemērojot šo noteikumu 5. 

punktu); 

- 5. punkts nosaka, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala 

apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro. 

            Pamatojoties uz  Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu 

Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu, 

29.2.apakšpunktu, 30.2.apakšpunktu, 5.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

         1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, nomā zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68840010255 daļu 0,09 ha platībā, Pasienes pagasts, Ludzas novads personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām ar 2021.gada 1.oktobri bez apbūves tiesībām uz desmit gadiem. 

         2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 68840010255 daļu 0,09 ha platībā, Pasienes pagasts, Ludzas 

novads. 

         3. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.   

            4. Uzdot atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas līgumu. 

 

                                                                               5.             

         Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 06.09.2021. 

iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 13.09.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/3246-S, par 

neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840010488 daļas 0,06 ha platībā, 

Pasienes pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nomā, Ludzas novada dome konstatēja, ka ar 

Zilupes novada domes 2013.gada 27.augusta sēdes lēmuma (protokols Nr.7.18.§) „Par zemes 

vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 4.punktu tika atzīts, ka zemes 

vienība 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010488, Pasienes pagasts, Zilupes novads 

ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

           Uz zemes vienības 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010488, Pasienes 

pagasts, Ludzas novads ēku nav.  

           Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”: 

- 28.punkts nosaka, ka lēmumu par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem 

iznomātājs; 

- 29.2. apakšpunkts nosaka, ka šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu 

var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas 

lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic 

saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts 

nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts; 

- 30.2. apakšpunkts nosaka, ka ja neapbūvētu zemesgabalu iznomā šo noteikumu 29. 

punktā minētajos gadījumos, šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas 

maksa gadā ir 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (nepiemērojot šo noteikumu 5. 

punktu); 

https://likumi.lv/ta/id/299999#p32
https://likumi.lv/ta/id/299999#p40
https://likumi.lv/ta/id/299999#p41
https://likumi.lv/ta/id/299999#p42
https://likumi.lv/ta/id/299999#p43
https://likumi.lv/ta/id/299999#p44
https://likumi.lv/ta/id/299999#p45
https://likumi.lv/ta/id/299999#p46
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/299999#p29
https://likumi.lv/ta/id/299999#p29
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
https://likumi.lv/ta/id/299999#p32
https://likumi.lv/ta/id/299999#p40
https://likumi.lv/ta/id/299999#p41
https://likumi.lv/ta/id/299999#p42
https://likumi.lv/ta/id/299999#p43
https://likumi.lv/ta/id/299999#p44
https://likumi.lv/ta/id/299999#p45
https://likumi.lv/ta/id/299999#p46
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/299999#p29
https://likumi.lv/ta/id/299999#p29
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
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- 5. punkts nosaka, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala 

apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro. 

             Pamatojoties uz  Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu 

Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu, 

29.2.apakšpunktu, 30.2.apakšpunktu, 5.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

       1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, nomā zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68840010488 daļu 0,06 ha platībā, Pasienes pagasts, Ludzas novads personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām ar 2021.gada 1.oktobri bez apbūves tiesībām uz desmit gadiem. 

         2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 68840010488 daļu 0,06 ha platībā, Pasienes pagasts, Ludzas 

novads. 

         3. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.   

          4. Uzdot atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas līgumu. 

 

                                                                               6.             

         Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>., 06.09.2021. 

iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 13.09.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/3247-S, par 

neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840010488 daļas 0,07 ha platībā, 

Pasienes pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nomā, Ludzas novada dome konstatēja, ka ar 

Zilupes novada domes 2013.gada 27.augusta sēdes lēmuma (protokols Nr.7.18.§) „Par zemes 

vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 4.punktu tika atzīts, ka zemes 

vienība 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010488, Pasienes pagasts, Zilupes novads 

ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

           Uz zemes vienības 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010488, Pasienes 

pagasts, Ludzas novads ēku nav.  

           Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”: 

- 28.punkts nosaka, ka lēmumu par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem 

iznomātājs; 

- 29.2. apakšpunkts nosaka, ka šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu 

var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas 

lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic 

saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts 

nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts; 

- 30.2. apakšpunkts nosaka, ka ja neapbūvētu zemesgabalu iznomā šo noteikumu 29. 

punktā minētajos gadījumos, šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas 

maksa gadā ir 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (nepiemērojot šo noteikumu 5. 

punktu); 

- 5. punkts nosaka, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala 

apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro. 

              Pamatojoties uz  Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu 

Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu, 

29.2.apakšpunktu, 30.2.apakšpunktu, 5.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

https://likumi.lv/ta/id/299999#p32
https://likumi.lv/ta/id/299999#p40
https://likumi.lv/ta/id/299999#p41
https://likumi.lv/ta/id/299999#p42
https://likumi.lv/ta/id/299999#p43
https://likumi.lv/ta/id/299999#p44
https://likumi.lv/ta/id/299999#p45
https://likumi.lv/ta/id/299999#p46
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/299999#p29
https://likumi.lv/ta/id/299999#p29
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
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         1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> nomā zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68840010488 daļu 0,07 ha platībā, Pasienes pagasts, Ludzas novads personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām ar 2021.gada 1.oktobri bez apbūves tiesībām uz desmit gadiem. 

         2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 68840010488 daļu 0,07 ha platībā, Pasienes pagasts, Ludzas 

novads. 

         3. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.   

         4. Uzdot atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas līgumu. 

 

                                                                               7.             

         Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 06.09.2021. 

iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 13.09.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/3247-S, par 

neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840010267 daļas 0,06 ha platībā, 

Pasienes pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nomā, Ludzas novada dome konstatēja, ka ar 

Zilupes novada domes 2013.gada 27.augusta sēdes lēmuma (protokols Nr.7.18.§) „Par zemes 

vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 5.punktu tika atzīts, ka zemes 

vienība 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010267, Pasienes pagasts, Zilupes novads 

ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

           Uz zemes vienības 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010267, Pasienes 

pagasts, Ludzas novads ēku nav.  

           Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”: 

- 28.punkts nosaka, ka lēmumu par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem 

iznomātājs; 

- 29.2. apakšpunkts nosaka, ka šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu 

var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas 

lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic 

saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts 

nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts; 

- 30.2. apakšpunkts nosaka, ka ja neapbūvētu zemesgabalu iznomā šo noteikumu 29. 

punktā minētajos gadījumos, šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas 

maksa gadā ir 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (nepiemērojot šo noteikumu 5. 

punktu); 

- 5. punkts nosaka, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala 

apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro. 

            Pamatojoties uz  Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu 

Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu, 

29.2.apakšpunktu, 30.2.apakšpunktu, 5.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

       1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, nomā zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68840010267 daļu 0,06 ha platībā, Pasienes pagasts, Ludzas novads personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām ar 2021.gada 1.oktobri bez apbūves tiesībām uz desmit gadiem. 

         2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 68840010267 daļu 0,06 ha platībā, Pasienes pagasts, Ludzas 

novads. 

         3. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.   

          4. Uzdot atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas līgumu. 

 

                                                                               8.             

https://likumi.lv/ta/id/299999#p32
https://likumi.lv/ta/id/299999#p40
https://likumi.lv/ta/id/299999#p41
https://likumi.lv/ta/id/299999#p42
https://likumi.lv/ta/id/299999#p43
https://likumi.lv/ta/id/299999#p44
https://likumi.lv/ta/id/299999#p45
https://likumi.lv/ta/id/299999#p46
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/299999#p29
https://likumi.lv/ta/id/299999#p29
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
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         Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 06.09.2021. 

iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 13.09.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/3248-S, par 

neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840010267 daļas 0,07 ha platībā, 

Pasienes pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nomā, Ludzas novada dome konstatēja, ka ar 

Zilupes novada domes 2013.gada 27.augusta sēdes lēmuma (protokols Nr.7.18.§) „Par zemes 

vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 5.punktu tika atzīts, ka zemes 

vienība 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010267, Pasienes pagasts, Zilupes novads 

ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

           Uz zemes vienības 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010267, Pasienes 

pagasts, Ludzas novads ēku nav.  

           Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”: 

- 28.punkts nosaka, ka lēmumu par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem 

iznomātājs; 

- 29.2. apakšpunkts nosaka, ka šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu 

var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas 

lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic 

saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts 

nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts; 

- 30.2. apakšpunkts nosaka, ka ja neapbūvētu zemesgabalu iznomā šo noteikumu 29. 

punktā minētajos gadījumos, šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas 

maksa gadā ir 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (nepiemērojot šo noteikumu 5. 

punktu); 

- 5. punkts nosaka, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala 

apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro. 

             Pamatojoties uz  Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu 

Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu, 

29.2.apakšpunktu, 30.2.apakšpunktu, 5.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

       1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, nomā zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68840010267 daļu 0,07 ha platībā, Pasienes pagasts, Ludzas novads personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām ar 2021.gada 1.oktobri bez apbūves tiesībām uz desmit gadiem. 

         2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 68840010267 daļu 0,07 ha platībā, Pasienes pagasts, Ludzas 

novads. 

         3. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.   

           4. Uzdot atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas līgumu. 

 

 

                                                                           2.§   

 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  

Ziņo: V.Maslovskis 
 

1. 

              Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.apakšpunktu un 18.punktu, Latvijas Republikas 

Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un 

https://likumi.lv/ta/id/299999#p32
https://likumi.lv/ta/id/299999#p40
https://likumi.lv/ta/id/299999#p41
https://likumi.lv/ta/id/299999#p42
https://likumi.lv/ta/id/299999#p43
https://likumi.lv/ta/id/299999#p44
https://likumi.lv/ta/id/299999#p45
https://likumi.lv/ta/id/299999#p46
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/299999#p29
https://likumi.lv/ta/id/299999#p29
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
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kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 20.2.punktu, Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-

2024.gadam un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

            Mainīt zemes vienībai 0,0740 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010167 “Pagasta 

ēka”, Vecslaba, Istras pag., Ludzas nov.  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0903 

(valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju 

apbūve).          

2. 

             Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.apakšpunktu un 18.punktu, Latvijas Republikas 

Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 20.2.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un 

attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

          Mainīt zemes vienībai 0,0435 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050395, Nirzas 

pagasts, Ludzas novads  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no koda 0903 (valsts un pašvaldību 

pārvaldes iestāžu apbūve) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve). 

 

3.§ 

 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo: V.Maslovskis 
 

        Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, kuru uz pilnvaras 

pamata pārstāv <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> 2021.gada 30.augusta iesniegumu, kas 

reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 30.augustā ar Nr.3.1.1.5/2021/2999-S, par zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr. 6898 002 0017, 6898 001 0172 atdalīšanu no Ainai 

Capānei īpašumā esoša nekustama īpašuma ar kadastra numuru 6898 006 0048 un jauna 

nekustamā īpašuma reģistrāciju, <Vārds, Uzvārds> lūdz jaunam īpašumam piešķirt nosaukumu  

„Dīķu mežs”.  

               Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem 

Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ludzas 

novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, 

Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta 

Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; 

Ludzas novada dome NOLEMJ:  

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6898 006 0048, “Dīķi”, Zvirgzdenes 

pagasts, Ludzas novads zemes vienības 5,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898 002 0017 un 

1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898 001 0172. 

2. Atdalītajam zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6898 002 0017, 6898 001 0172 

izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Dīķu mežs”, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas 

novads.  

 

                                                                        4.§ 
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Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās 

 zemes platības noteikšanu 

Ziņo: V.Maslovskis 
 

            Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 2021.gada 

30.augusta iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 30.augustā ar 

Nr.3.1.1.5/2021/3020-S un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumu mērnieks”, 

reģistrācijas numurs 42403037206, juridiskā adrese Raiņa ielā 16A, Ludza, Ludzas nov., 

2021.gada 26.augusta iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 

30.augustā ar Nr.3.1.1.5/2021/3011-S, tika konstatēts, ka <Vārds, Uzvārds> lūdz piešķirt nomā 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040412 Peldu ielā 21, Ludza, Ludzas nov. 

nošķirto daļu zemes 1440 kv.m platībā ar apbūves tiesībām un sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Austrumu mērnieks” lūdz noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai.  

            Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma kadastra likums” 9.panta pirmās daļas 

1.punkts nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un 

zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim 

piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai 

nosaka: vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un 

zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu. 

            Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu un 16.punktu visām Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām un zemes vienību daļām nosaka lietošanas 

mērķi. Lietošanas mērķi reģistrē informācijas sistēmā. 

            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” 7.punkts nosaka, ka zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas 

mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas mērķi. Ja zemes vienības daļai noteiktais 

lietošanas mērķis atšķiras no zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus maina 

arī zemes vienībai. 

            Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 

„Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.apakšpunktu, lai 

zemes vienības daļu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā, nepieciešams valsts institūcijas vai 

vietējās pašvaldības lēmums par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma mērķa un tam 

piekrītošās zemes platības noteikšanu. 

            Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 

„Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra aktualizācijas noteikumi” 23.1.1.apakšpunktu, lai 

zemes vienības daļu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā iesniegumam pievieno grafisko 

pielikumu – zemes robežu plāna kopiju vai citu grafisko materiālu, kurā attēlota plānotā zemes 

vienības daļa, vai zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentus. 

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma kadastra likums” 

9.panta pirmās daļas 1.punktu, 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” 3.punktu, 16.punktu un 7.punktu, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objektu 

reģistrācijas un kadastra aktualizācijas noteikumi” 23.1.1.apakšpunktu un 23.1.2.apakšpunktu un 

Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, 

Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta 

Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; 

Ludzas novada dome NOLEMJ:  

            1. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040412 Peldu ielā 21, Ludza, 

Ludzas nov. izveidojamai zemes vienības daļai 1440 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 
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680100404128001 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: komercdarbības objektu apbūve 

(klasifikatora kods 0801), saskaņā ar izgatavoto zemes vienības daļas robežu plānu. 

            2. Noteikt paliekošajai zemes vienības daļai 19164 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

68010040412 Peldu ielā 21, Ludza, Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: dabas 

pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 

saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa 

(klasifikatora kods 0501). 

 

                                                                         5.§ 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010070110 sadalīšanu piecās atsevišķās 

zemes vienībās, īpašuma nosaukumu piešķiršana nekustamiem īpašumiem un nekustamā 

īpašuma zemes lietošanas mērķu noteikšanu 

Ziņo: V.Maslovskis 

 

            Ar Ludzas novada domes 2019.gada 24.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 7.§) “Par 

rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību 

atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ludzas 

novada pašvaldības vārda” pielikuma 213.punktu tika nolemts atzīt, ka zemes vienība 7545 kv.m 

platībā ar kadastra apzīmējumu 68010070110 Cigoriņu ielā 19, Ludza, Ludzas nov. ir piekrītoša 

Ludzas novada pašvaldībai ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

            Sakarā ar to, ka no Ludzas novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības 7545 

kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68800070110 nepieciešams atdalīt zemes vienības kā 

koplietošanas zeme ielām: “Cigoriņu iela”, “Aroniju iela” un “Ceriņu iela”, daļu zemes 

nodošanu atsavināšanai pēc pieprasījuma,  kā arī daļu zemes nepieciešams atstāt pašvaldības 

valdījumā kā dabas pamatne, ir nepieciešams sadalīt zemes vienību piecās atsevišķās zemes 

vienībās, sadalot pa platībām: 1028 kv.m,  1547 kv.m, 985 kv.m, 764 kv.m un 3221 kv.m,  un 

piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumus un adresi. 

            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.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 “Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astoto daļu, Zemes pārvaldības 

likuma 17. panta sesto daļu, kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktu, Zemes ierīcības 

likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 

„Adresācijas noteikumi” 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

 

            Sadalīt Ludzas novada pašvaldībai tiesiskā valdījumā esošu zemes vienību 7545 kv.m 

platībā ar kadastra apzīmējumu 68010070110 Cigoriņu ielā 19, Ludza, Ludzas nov. četrās 

atsevišķās zemes vienībās: 

     1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010070110 atdalītai zemes vienībai 1028 

kv.m platībā (grafiskais pielikums Nr.1): 

     1.1. piešķirt īpašuma nosaukumu “Cigoriņu iela”, Ludza, Ludzas nov.,  
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           1.2. noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā un zemes nodalījuma joslā (klasifikatora kods 1101), 

           1.3. zemes vienība 1028 kv.m platībā (uzmērot platība var tikt precizēta) “Cigoriņu iela”, 

Ludza, Ludzas nov. ierakstāma zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda. 

     2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010070110 atdalītai zemes vienībai 1547 

kv.m platībā (grafiskais pielikums Nr.2): 

     2.1. piešķirt īpašuma nosaukumu “Aroniju iela”, Ludza, Ludzas nov.,  

           2.2. noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā un zemes nodalījuma joslā (klasifikatora kods 1101), 

           2.3. zemes vienība 1547 kv.m platībā (uzmērot platība var tikt precizēta) “Aroniju iela”, 

Ludza, Ludzas nov. ierakstāma zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda. 

     3. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010070110 atdalītai zemes vienībai 985 

kv.m platībā (grafiskais pielikums Nr.3): 

     3.1. piešķirt īpašuma nosaukumu “Ceriņu iela”, Ludza, Ludzas nov.,  

           3.2. noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā un zemes nodalījuma joslā (klasifikatora kods 1101), 

           3.3. zemes vienība 985 kv.m platībā (uzmērot platība var tikt precizēta) “Ceriņu iela”, 

Ludza, Ludzas nov. ierakstāma zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda. 

     4. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010070110 atdalītai zemes vienībai 764 

kv.m platībā (grafiskais pielikums Nr.4): 

     4.1. piešķirt adresi Ceriņu ielā 2A, Ludza, Ludzas nov.,  

           4.2. noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (klasifikatora kods 0601), 

           4.3. zemes vienība 764 kv.m platībā (uzmērot platība var tikt precizēta) Ceriņu ielā 2A, 

Ludza, Ludzas nov. ierakstāma zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda. 

            5. Atlikušajai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010070110 daļai 3221 kv.m 

platībā (grafiskais pielikums Nr.5): 

            5.1. atstāt esošo adresi Cigoriņu ielā 19, Ludza, Ludzas nov., 

            5.2. dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja 

tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas 

mērķa (klasifikatora kods 0501), 

            5.3. zemes vienība 3221 kv.m platībā (uzmērot platība var tikt precizēta) Cigoriņu ielā 

19, Ludza, Ludzas nov. ierakstāma zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda.  

            6. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Ludzas 

novada Ludzas pilsētas kadastra kartē un Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā 

un izveidot četrus jaunus nekustamos īpašumus. 

 

 

                                                                          6.§   

Par zemes ierīcības projekta “Vīngliemeži”, Cirmas pagasts, Ludzas novads 

apstiprināšanu                       

Ziņo: V.Maslovskis 

 

 

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 3.septembrī reģistrēto iesniegumu Nr.3.1.1.5/2021/3118-S ar lūgumu 

apstiprināt zemes ierīcības projektu Cirmas pagasta nekustamā īpašuma “Vīngliemeži” (īpašuma 

kadastra numurs 68500030288) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

68500030288, Ludzas novada dome konstatē, ka: 

zemes ierīcības projektu izstrādājis  sertificēts zemes ierīkotājs Aivars Strazds, sertifikāts 

Nr. AA0054, derīgs līdz 06.12.2025.. 
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Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur 

laika zīmogu:  2021-09-03 23:39:09 EEST. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

68500030288 platībā 37,3 ha divās zemes vienībās, nosakot jaunizveidojamo zemes vienību 

robežas un platības, konkretizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un nodrošināt piekļūšanas 

iespēju katrai jaunizveidotai zemes vienībai.  

Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada Būvvaldes                               

2021.gada 14.maija nosacījumus projekta izstrādei (reģistrēts ar Nr.3.5.3/2021/73-N).   

Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un zemes 

ierīcības projekta ierosinātāju. 

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta  27. punktu, 

Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 28.2 apakšpunktu, Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 

16.1.apakspunktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums” 11.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 

2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris 

Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET 

– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Aivara Strazda izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma “Vīngliemeži”, Cirmas pag., Ludzas nov. (kadastra numurs 68500030288) 

sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500030288 sadalei divās zemes 

vienībās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, atbilstoši zemes ierīcības projekta lietai 

(pielikumā zemes ierīcības projekta grafiskās daļas kopija).  

         2. Neapbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar projektēto platību 7,0 ha un ar kadastra apzīmējumu 

68500030483 saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu “Vīngliemeži”, Cirmas pag., Ludzas 

nov., kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu ar kodu 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

         3. Jaunizveidotajai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar projektēto platību 30,03 ha un ar 

kadastra apzīmējumu 68500030482 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0201 – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība un piešķirt jaunam nekustamam 

īpašumam nosaukumu “Vīngliemežu mežs”, Cirmas pag., Ludzas nov.. 

         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. 

 

 

 

 

                                                                          7.§   

 

Par zemes ierīcības projekta “Saulieši”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads  

apstiprināšanu                        

http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p21
http://likumi.lv/doc.php?id=144787#p19
https://likumi.lv/ta/id/283954-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi#p26
https://m.likumi.lv/doc.php?id=283954#p28
https://likumi.lv/doc.php?id=139503#p16
mailto:kac.rezekne@vzd.gov.lv
https://likumi.lv/doc.php?id=55567#p189
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Ziņo: V.Maslovskis 
 

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 10.septembrī reģistrēto elektronisko iesniegumu Nr.3.1.1.8/2021/3205-S ar 

lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu Isnaudas pagasta nekustamā īpašuma “Saulieši” 

(īpašuma kadastra numurs 68580060241) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 68580060240, 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:  2021-09-09 22:34:05 EEST. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

68580060240 platībā 75,7 ha trīs zemes vienībās, nosakot jaunizveidojamo zemes vienību 

robežas un platības, konkretizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un nodrošināt piekļūšanas 

iespēju katrai jaunizveidotai zemes vienībai.  

Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada Būvvaldes                               

2021.gada 18.jūnija nosacījumus projekta izstrādei (reģistrēts ar Nr.3.5.3/2021/105-N).   

Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un zemes 

ierīcības projekta ierosinātāju. 

           Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta  27. punktu, 

Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 28.2 apakšpunktu, Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 

16.1.apakspunktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums” 11.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 

2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris 

Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET 

– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Aivara Strazda izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma “Saulieši”, Isnaudas pag., Ludzas nov. (kadastra numurs 68580060241) 

sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580060240 sadalei trīs zemes 

vienībās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, atbilstoši zemes ierīcības projekta lietai 

(pielikumā zemes ierīcības projekta grafiskās daļas kopija).  

         2. Neapbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar projektēto platību 5,0 ha un ar kadastra apzīmējumu 

68580060131 saglabāt nekustamā īpašuma “Saulieši”, Isnaudas pag., Ludzas nov. sastāvā un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

         3. Jaunizveidotajai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar projektēto platību 46,4 ha un ar 

kadastra apzīmējumu 68580060132 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un piešķirt jaunam nekustamam 

īpašumam nosaukumu “Jaunsaulieši”, Isnaudas pag., Ludzas nov.. 

         4. Neapbūvētai zemes vienībai Nr.3 ar projektēto platību 24,3 ha un ar kadastra 

apzīmējumu 68580060134 saglabāt nekustamā īpašuma “Saulieši”, Isnaudas pag., Ludzas nov. 

sastāvā un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu ar kodu 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

         5. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienību platības var tikt precizētas. 

         6. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītājiem. 

Konkrēto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu, to izraisošo objektu atrašanās 

vietas un platības precizē, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu. 

         7. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā. 
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         8. Lēmumu desmit darbdienu laikā  elektroniski  nosūtīt Valsts zemes dienesta Rēzeknes 

reģionālajai nodaļai kac.rezekne@vzd.gov.lv un austrumu.mernieks@inbox.lv. 

         9. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo 

aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās tiesas 

attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 

 

                                                                          8.§  

  

Par zemes ierīcības projekta “Gruzīši”, Isnaudas pagasts Ludzas novads 

 apstiprināšanu                        

Ziņo: V.Maslovskis 
 

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 10.septembrī reģistrēto elektronisko iesniegumu Nr.3.1.1.8/2021/3204-S ar 

lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu Isnaudas pagasta nekustamā īpašuma “Gruzīši” 

(īpašuma kadastra numurs 68580060056) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 68580060056, 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:  2021-09-09 22:38:37 EEST. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

68580060056 platībā 19,4 ha divās zemes vienībās, nosakot jaunizveidojamo zemes vienību 

robežas un platības, konkretizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un nodrošināt piekļūšanas 

iespēju katrai jaunizveidotai zemes vienībai.  

Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada Būvvaldes                               

2021.gada 22.jūnija nosacījumus projekta izstrādei (reģistrēts ar Nr.3.5.3/2021/111-N).   

Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un zemes 

ierīcības projekta ierosinātāju. 

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta  27. punktu, 

Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 28.2 apakšpunktu, Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 

16.1.apakspunktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums” 11.pantu un Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Aivara Strazda izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma “Gruzīši”, Isnaudas pag., Ludzas nov. (kadastra numurs 68580060056) 

sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580060056 sadalei divās zemes 

vienībās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, atbilstoši zemes ierīcības projekta lietai 

(pielikumā zemes ierīcības projekta grafiskās daļas kopija).  

         2. Neapbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar projektēto platību 8,8 ha un ar kadastra apzīmējumu 

68580060123 saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu “Gruzīši”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

         3. Jaunizveidotajai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar projektēto platību 10,6 ha un ar 

kadastra apzīmējumu 68580060121 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – 
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zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un piešķirt jaunam nekustamam 

īpašumam nosaukumu “Mazgruzīši”, Isnaudas pag., Ludzas nov.. 

         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. 

 

                                                                          9.§   

 

Par zemes ierīcības projekta “Ērgļi”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads 

 apstiprināšanu                        

Ziņo: V.Maslovskis 
 

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 10.septembrī reģistrēto elektronisko iesniegumu Nr.3.1.1.8/2021/3203-S ar 

lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu Ņukšu pagasta nekustamā īpašuma “Ērgļi” (īpašuma 

kadastra numurs 68800030069) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

68800030070, 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:  2021-09-09 22:55:52 EEST. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

68800030070 platībā 8,3 ha divās zemes vienībās, nosakot jaunizveidojamo zemes vienību 

robežas un platības, konkretizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un nodrošināt piekļūšanas 

iespēju katrai jaunizveidotai zemes vienībai.  

Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada Būvvaldes                               

2021.gada 14.jūnija nosacījumus projekta izstrādei (reģistrēts ar Nr.3.5.3/2021/98-N).   

Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un zemes 

ierīcības projekta ierosinātāju. 

           Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta  27. punktu, 

Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 28.2 apakšpunktu, Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 

16.1.apakspunktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums” 11.pantu un Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

. Apstiprināt zemes ierīkotāja Aivara Strazda izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma “Ērgļi”, Ņukšu pag., Ludzas nov. (kadastra numurs 68800030069) sastāvā 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800030070 sadalei divās zemes vienībās, 
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izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, atbilstoši zemes ierīcības projekta lietai (pielikumā zemes 

ierīcības projekta grafiskās daļas kopija).  

         2. Neapbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar projektēto platību 2,3 ha un ar kadastra apzīmējumu 

68800030295 saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu “Ērgļi”, Ņukšu pag., Ludzas nov. un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu ar kodu 0201 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

         3. Jaunizveidotajai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar projektēto platību 6,0 ha un ar 

kadastra apzīmējumu 68800030291 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un piešķirt jaunam nekustamam 

īpašumam nosaukumu “Mazērgļi”, Ņukšu pag., Ludzas nov.. 

         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. 

 

                                                                         10.§   

 

Par zemes ierīcības projekta “Lorenči”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads 

 apstiprināšanu                        

Ziņo: V.Maslovskis 
 

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 14.septembrī reģistrēto elektronisko iesniegumu Nr.3.1.1.8/2021/3274-S ar 

lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu Isnaudas pagasta nekustamā īpašuma “Lorenči” 

(īpašuma kadastra numurs 68580060211) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 68580060211, 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:  2021-09-13 22:21:11 EEST. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

68580060211 platībā 7,8 ha divās zemes vienībās, nosakot jaunizveidojamo zemes vienību 

robežas un platības, konkretizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un nodrošināt piekļūšanas 

iespēju katrai jaunizveidotai zemes vienībai.  

Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada Būvvaldes                               

2021.gada 20.jūlija nosacījumus projekta izstrādei (reģistrēts ar Nr.127-N).   

Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un zemes 

ierīcības projekta ierosinātāju. 

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta  27. punktu, 

Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 28.2 apakšpunktu, Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 

16.1.apakspunktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums” 11.pantu un Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 
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Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Aivara Strazda izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma “Lorenči”, Isnaudas pag., Ludzas nov. (kadastra numurs 68580060211) 

sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580060211 sadalei divās zemes 

vienībās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, atbilstoši zemes ierīcības projekta lietai 

(pielikumā zemes ierīcības projekta grafiskās daļas kopija).  

         2. Apbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar projektēto platību 1,1 ha un ar kadastra apzīmējumu 

68580060137 saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu “Gruzīši”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un 

adresi “Gruzīši”, Stocinova, Isnaudas pag., Ludzas nov., kā arī noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi ar kodu ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

         3. Jaunizveidotajai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar projektēto platību 6,7 ha un ar 

kadastra apzīmējumu 68580060138 saglabāt nekustamā īpašuma “Gruzīši”, Isnaudas pag., 

Ludzas nov. sastāvā un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 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. 

 

                                                                        11.§ 

 

        Par nekustamā īpašuma “Veldzes”, kadastra Nr.6848-003-0083,  

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Ziņo: V.Maslovskis 
 

            Izskatot SIA “AUSTRUMU MĒRNIEKS”, reģistrācijas Nr.42403037206, juridiskā 

adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, 07.09.2021. iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Veldzes”, kadastra Nr.6848-003-0083, 

Ciblas pagasts, Ludzas novads, dome konstatē, ka zemes ierīcības projekts izstrādāts, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas Ciblas novada pašvaldības 2021.gada 11.maija domes sēdes 

lēmumu Nr.7 (protokols Nr.7, 6.§.) “Par nekustamā īpašuma “Veldzes”, kadastra Nr.6848-003-

0083, zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma sadalīšanai”, nekustamā īpašuma 

“Veldzes” īpašnieka SIA “Staupine”, reģistrācijas Nr.42403025512,  valdes locekļa  Alekseja  

Ivanova 2021.gada 10.augusta iesniegumu,  saskaņā ar Ciblas novada pašvaldības 2012.gada 

saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”,  pamatojoties uz Latvijas 

Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 26.punktu un 28.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un 

attīstības pastāvīgās komitejas  2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

– 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis 

mailto:kac.rezekne@vzd.gov.lv
https://likumi.lv/doc.php?id=55567#p189
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Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

       Apstiprināt  zemes ierīcības  projektu, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu,  nekustamā īpašuma “Veldzes”, kadastra Nr.6848-003-0083, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6848-003-0083 sadalei divas zemes vienībās ar platībām 0,4 ha un 2,5 ha. 

  1) Apstiprināt projektētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6848-003-0172 0,4 ha 

platībā zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība   

(NĪLM kods 0101) un  nekustamā īpašuma nosaukumu “Zaļie zemnieki”. 

            2) Apstiprināt projektētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6848-003-0173 2,5 ha 

platībā zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība   

(NĪLM kods 0101) un nekustamā īpašuma  nosaukumu “Veldzes”.  

 
  Lēmumu  var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša laikā 

no lēmuma paziņošanas dienas. 

 

                                                                        12.§ 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Ziņo: V.Maslovskis 
  

 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 10.septembrī reģistrēto iesniegumu Nr.3.1.1.8/2021/3202-S ar lūgumu 

apstiprināt zemes ierīcības projektu Mērdzenes pagasta nekustamā īpašuma “Leiksnas” (kadastra 

numurs 6872 005 0011) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6872 005 

0011, Ludzas novada 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: 2021-09-09 23:04:04 EEST. 

3.  Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6872 005 0011, kopplatība 20,2 ha, trīs zemes vienībās, nosakot jaunizveidojamo 

zemes vienību robežas un platības, konkretizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un nodrošināt 

piekļūšanas iespēju katrai jaunizveidotai zemes vienībai, kā arī “citu zemes lietojumu” zemes 

atdalīšanai atsevišķā zemes vienībā.  

4. Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Kārsavas novada pašvaldības domes 

2021.gada 17.jūnijā 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.apakspunktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas 

noteikumi” 32.punktu, ņemot vērā  Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Leiksnas”, Mērdzenes pag., 

Ludzas nov. (kadastra numurs 6872 005 0011) sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6872 005 0011 sadalīšanai trīs daļās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, un citu 
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zemes lietojumu izdalīšanas atsevišķā zemes vienībā, atbilstoši zemes ierīcības projekta lietai 

(pielikumā projekta grafiskās daļas kopija). 

 2. Apbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6872 005 0445, 

projektētā platība 2,0 ha, saglabāt nekustamā īpašuma “Leiksnas ” sastāvā, saglabājot esošo 

adresi - “Leiksnas”, Silagaiļi, Mērdzenes  pag., Ludzas nov., kā arī noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

3. Neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6872 005 0446, 

projektētā platība 12,1 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).  

4. Neapbūvētai zemes vienībai Nr.3 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6872 005 0443, 

projektētā platība 6,1 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).  

5. Atdalītas zemes vienības Nr.2, plānotais kadastra apzīmējums 6872 005 0446, un Nr.3, 

plānotais kadastra apzīmējums 6872 005 0443, iekļaujamas jaunveidojamā nekustamā īpašuma 

sastāvā, piešķirot nosaukumu “Mežleiksnas”.  

6. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienību platības tiks precizētas.  

7. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā 

norādītājiem. 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 4 gadu laikā. 

 9. Lēmumu desmit darbdienu laikā elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta Rēzeknes 

reģionālajai nodaļai kac.rezekne@vzd.gov.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. 

 

13.§ 

 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību pašvaldībai 

Ziņo: V.Maslovskis 
 

1. 

 

 Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestā daļa nosaka, ka zemes gabali, par kuriem šā 

panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta 

publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās 

zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību 

pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. 

 Tādējādi vietējai pašvaldībai piekrīt zemes vienības, par kurām Valsts zemes dienesta 

tīmekļa vietnē publicētajos pašvaldību Valsts zemes dienestā iesniegtajos sarakstos, kuros 

apkopotas valsts institūciju un pašvaldību izdarītās atzīmes par rezerves zemes fondā ieskaitīto 

zemes vienību piekritību valstij vai pašvaldībai (turpmāk - apkopotais saraksts), nav izdarītas 

atzīmes. 

Ievērojot to, ka Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestā daļa neparedz iemeslus, kāpēc 

nozaru ministriju un pašvaldību izvērtētajā zemes vienību sarakstā nav izdarītas atzīmes par 

zemes vienību piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, kā arī to, ka ne Ministru kabineta 

2016.gada 29.marta noteikumu Nr. 190 "Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā 

ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai 

piekritību" normas, ne Zemes pārvaldības likuma pārejas noteikumu 11.punkts neparedz tiesības 

Ministru kabinetam izdot rīkojumu par zemes vienību piederību vai piekritību valstij, ja nozaru 

ministrijas Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteiktajā divu gadu laikā nav 

atzīmējušas apkopotajā sarakstā zemes piederību vai piekritību valstij, kā arī neparedz 

pašvaldībām tiesības pieņemt lēmumu par zemes vienības piederību vai piekritību pašvaldībai 

atbilstoši likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

mailto:kac.rezekne@vzd.gov.lv


 24 

zemesgrāmatās" noteiktajiem kritērijiem, tad uzskatāms, ka zemes vienības, kuras ieskaitītas 

rezerves zemes fondā pēc apkopotā saraksta publicēšanas Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē, 

piekrīt vietējai pašvaldībai atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajai daļai, par ko 

pašvaldībai pieņemams Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteiktais lēmums. 

Izvērtējot rezerves zemes fondā ieskaitīto Mežvidu pagasta teritorijā esošo zemes vienību 

sastāvu, ir konstatēts, ka zemes  resursu racionālas izmantošanas un zemes konsolidācijas 

nolūkos ir mērķtiecīgi atzīt par pašvaldībai piekritīgām zemes vienības: ar kadastra apzīmējumu 

68700060344, platība 2,8ha, 68700030208, platība 0,82ha, 68700050130, platība 0,96 ha. 

 Par minētajām zemes vienībām Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicētajā 

apkopotajā sarakstā, nav izdarīta atzīme par piekritību valstij vai pašvaldībai. 

             Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta 

pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto 

daļu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2. un 4 punktu, trešās daļas 4.punktu un 4.¹ panta otrās daļas 

5. un 6.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas  

2021.gada 16.septembra  sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris 

Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET 

– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

1. Noteikt, ka Ludzas  novada pašvaldībai piekrīt un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz 

Ludzas novada pašvaldības vārda rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Mežvidu  

pagasta  teritorijā: 

1.1. ar kadastra apzīmējumu 68700060344, platība 2,8 ha, kadastrālā vērtība -                       

EUR 1680,00; 

1.2. ar kadastra apzīmējumu 68700030208, platība 0,82 ha, kadastrālā vērtība -                   

EUR 56,00; 

1.3. ar kadastra apzīmējumu 68700050130, platība 0,96 ha, kadastrālā vērtība -                    

EUR 470,00. 

Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības tiks precizētas, kā 

arī noteikti lietošana tiesību apgrūtinājumi. 

2. 

 

 Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestā daļa nosaka, ka zemes gabali, par kuriem šā 

panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta 

publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās 

zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību 

pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. 

 Tādējādi vietējai pašvaldībai piekrīt zemes vienības, par kurām Valsts zemes dienesta 

tīmekļa vietnē publicētajos pašvaldību Valsts zemes dienestā iesniegtajos sarakstos, kuros 

apkopotas valsts institūciju un pašvaldību izdarītās atzīmes par rezerves zemes fondā ieskaitīto 

zemes vienību piekritību valstij vai pašvaldībai (turpmāk - apkopotais saraksts), nav izdarītas 

atzīmes. 

Ievērojot to, ka Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestā daļa neparedz iemeslus, kāpēc 

nozaru ministriju un pašvaldību izvērtētajā zemes vienību sarakstā nav izdarītas atzīmes par 

zemes vienību piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, kā arī to, ka ne Ministru kabineta 

2016.gada 29.marta noteikumu Nr. 190 "Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā 

ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai 

piekritību" normas, ne Zemes pārvaldības likuma pārejas noteikumu 11.punkts neparedz tiesības 

Ministru kabinetam izdot rīkojumu par zemes vienību piederību vai piekritību valstij, ja nozaru 

ministrijas Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteiktajā divu gadu laikā nav 

atzīmējušas apkopotajā sarakstā zemes piederību vai piekritību valstij, kā arī neparedz 

pašvaldībām tiesības pieņemt lēmumu par zemes vienības piederību vai piekritību pašvaldībai 



 25 

atbilstoši likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās" noteiktajiem kritērijiem, tad uzskatāms, ka zemes vienības, kuras ieskaitītas 

rezerves zemes fondā pēc apkopotā saraksta publicēšanas Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē, 

piekrīt vietējai pašvaldībai atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajai daļai, par ko 

pašvaldībai pieņemams Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteiktais lēmums. 

Izvērtējot rezerves zemes fondā ieskaitīto Malnavas pagasta teritorijā esošo zemes 

vienību sastāvu, ir konstatēts, ka zemes resursu racionālas izmantošanas un zemes konsolidācijas 

nolūkos ir mērķtiecīgi atzīt par pašvaldībai piekritīgām zemes vienības: ar kadastra apzīmējumu 

68680050161, platība 0,2 ha, un 68680050116, platība 1,3 ha. 

 Par minētajām zemes vienībām Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicētajā 

apkopotajā sarakstā, nav izdarīta atzīme par piekritību valstij vai pašvaldībai. 

            Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta 

pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto 

daļu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2. un 4 punktu, trešās daļas 4.punktu un 4.¹ panta otrās daļas 

5. un 6.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 

2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris 

Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET 

– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

1. Noteikt, ka Ludzas  novada pašvaldībai piekrīt un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz 

Ludzas novada pašvaldības vārda rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Malnavas  

pagasta  teritorijā: 

1.1. ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0161, platība 0,2 ha, kadastrālā vērtība -                       

EUR 158,00; 

1.2. ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0116, platība 1,3 ha, kadastrālā vērtība –                       

EUR 571,00, saskaņā ar šim lēmumam pievienotajiem grafiskajiem pielikumiem Nr.1, Nr.2. 

Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības tiks precizētas, kā 

arī noteikti lietošana tiesību apgrūtinājumi. 

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienība ar  kadastra apzīmējumu 

68680050161, platība 0,2 ha, reģistrējama nekustamā īpašuma “Indiki”, kadastra numurs 6868 

005 0161 sastāvā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68680050116, platība 1,3 ha,  

reģistrējama nekustamā īpašuma, kadastra numurs 6868 005 0112,  sastāvā. 

3. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6868 005 0112 nosaukumu 

“Ceļrīti”.   

4. Pēc lēmuma 1., 2. un 3. punktā  noteikto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  

6868 005 0161, 6868 005 0116  datu aktualizācijas Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā (pēc pašvaldības pieteikuma iesniegšanas), finanšu un 

grāmatvedības nodaļai lēmuma 1.punktā noteiktās zemes vienības iekļaut pašvaldības 

grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē (bilancē) ar norādīto kadastrālo vērtību. 

 

 

                                                                          14.§ 

 

Par  zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta  

kopīpašuma domājamai daļai 

Ziņo: V.Maslovskis 
 
 

Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> mutiski norādīta dzīvesvieta: Mežmalas iela 

4, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads, 2021.gada 6.septembra iesniegumu par 

dzīvokļa Nr. 16, Mežmalas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads,  mājas 
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uzturēšanai piesaistītā zemes gabala ar kadastra Nr. 6890-005-0329 domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības, dome konstatē: 

         Par daudzdzīvokļu mājas Mežmalas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas 

novads, 16.dzīvokļa iegādi 1993.gada 16.februārī slēgta vienošanās starp paju sabiedrību 

„Pušmucova” un <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, pamatojoties uz likuma „Par 

lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”, ar kuru dzīvokļa īpašums Nr. 16 

daudzdzīvokļu mājā  nodots īpašumā par pajām Viktoram Ivanovam. 06.02.1996. Viktors Ivanovs 

miris (09.02.1996., miršanas apliecība LV AB 180757). 

 1996.gada 17.decembrī, pamatojoties uz Ludzas rajona tiesas Spriedumu Latvijas 

Republikas vārdā, dzīvokļa īpašuma 1/2 daļas mantoja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> un 

<Vārds, Uzvārds>, <personas kods>. <Vārds, Uzvārds> mirusi 27.04.2011. (28.04.2011., 

miršanas apliecība LV AE 0787468). 

Dzīvokļa Nr.16, Mežmalas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads, 

īpašumtiesības Zemesgrāmatā nav nostiprinātas. 

          Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 

4.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 

2021.gada 16.septembra  sēdes atzinumu,  Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 

2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris 

Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET 

– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

 1. Nodot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Mežmalas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads, kadastra 

Nr.6890-005-0329, dzīvoklim Nr. 16 piekrītošās zemes vienības 511/14276 domājamās daļas, kas 

funkcionāli saistītas ar dzīvokli. 

              2. Slēgt vienošanos ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> par zemes gabala nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai. 

 
  

15.§ 

 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 

Ziņo: V.Maslovskis 
 

            Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> 07.09.2021. 

iesniegumu,  par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes vienību 1,01 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6894 006 0133 “Kalnalejas”, Salnavas pag., Ludzas nov., Ludzas novada 

dome konstatēja, ka: Kārsavas novada pašvaldība 2016.gada 1.oktobrī noslēdza zemes nomas 

līgumu Nr.6.5.1./9 ar Otomāru Vancānu, par zemes nomu uz zemes vienību 1,01 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6894 006 0133 “Kalnalejas” Salnavas pag., Ludzas nov. un ir spēkā līdz 

2021.gada 30.septembrim. 

        Ar Kārsavas novada domes 2014.gada 19.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 15.§) “Par 

zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai“ tika atzīts, ka apbūvēta zemes vienība 

1,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0133 “Kalnalejas”, Salnavas pag., Ludzas nov. 

ir piekritīga Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.  

         Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0133 “Kalnalejas” Salnavas pag., Ludzas 

nov. ir apbūvēta. 

         Otomārs Vancāns kārtīgi pilda nomnieka pienākumus un nodokļu parādu nav.                 

         Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija  noteikumu Nr.350  “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 6., 7., 17.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes 

teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas  2021.gada 16.septembra  sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, 

Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs 
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Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada 

dome NOLEMJ:  
        1. Pagarināt Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 1.oktobrī noslēgto zemes nomas 

līgumu Nr.6.5.1./9 ar Otomāru Vancānu par zemes vienību 1,01 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0133 “Kalnalejas”  Salnavas pag., Ludzas nov. uz 10 (desmit) gadiem līdz 

2031.gada 30.septembrim.  

 2. Noteikt par zemes vienības 1,01 ha platību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0133 

“Kalnalejas” Salnavas pag., Ludzas nov. nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00 gadā.  

    3. Gadījumā, ja vienošanās par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu nav 

parakstīta viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas datuma, šis lēmums tiek atzīts par 

spēkā neesošu. 

  

16.§  

 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Ezersala”, kadastra  

Nr.6898-008-0143 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.6898 0080211 

un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu 

Ziņo: V.Maslovskis 
 

              Pašvaldības nekustamais īpašums “Ezersala”, kadastra Nr.6898-008-0143, (nekustamais 

īpašums reģistrēts Zvirgzdenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0025 7209), Ezersala, 

Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads, 43,12 ha kopplatībā sastāv no zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu 6898-008-0208, 6898-008-0209, 6898-008-0210, 6898-008-0211. 

           Uz nekustamā īpašuma zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0211  atrodas 

pašvaldības ūdensapgādes urbums un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas nodrošina 

ūdenssaimniecības pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem. 

           SIA „Brīvības centrs” ir iesniedzis 15.09.2021. iesniegumu (reģistrēts 16.09.2021.              

Nr.3.1.1.5/2021/3309-S), kurā norāda zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību, kā arī 

saskaņo zemes vienības sadales shēmu.  

          Novada dome konstatē, ka nekustamā īpašuma zemes vienības zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6898-008-0211 sadalei, nepieciešams  izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

           Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktā ir noteikts, ka zemes ierīcības projektu ierosina 

zemes īpašnieks. Šī likuma 8.panta 3.punktā ir paredzēts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā 

zemesgabalu sadalīšanai un likuma 9.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka zemes ierīcības projektu 

izstrādā tām teritorijām, kurās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojuma izstrādi. 

            Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 11.2.punktu, 13.punktu pašvaldība izdod zemes ierīcības projekta 

izstrādes nosacījumus. 

            Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz likumu “Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu,                   

9.pantu, 19.panta 2.daļu, 20.pantu, 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 11.1., 11.2.punktu, 12., 13., 14.punktu, Ciblas novada pašvaldības 2012.gada 

saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013-2025. gadam 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, Ludzas novada domes 

teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, Ludzas 

novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris 

Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra 

Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

           1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Ezersala” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6898 

008 0211,  kuras kopplatība ir 43,12 ha, sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 



 28 

projektu.  

          2. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898 008 0211 zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumus (pielikums Nr.1). 

 

 
 

17.§ 

 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

 

Zilupes novada dzīvokļu komisija izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> 

<deklarētā dzīvesvieta>, 04.06.2021. iesniegto iesniegumu ar lūgumu noslēgt ar viņu dzīvojamās 

telpas īres līgumu uz dzīvokli pēc adreses Brīvības iela 8-2, Zilupe, Ludzas novads.  

 Ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus 

apstākļus: 

1) Jautājums tika izskatīts Zilupes novada dzīvokļu komisijā. 

2) Dzīvojamās telpas īres līgums uz dzīvokli pēc adreses Brīvības iela 8-2, Zilupe, 

Ludzas novads, bija noslēgts ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> 1996.gada 15.jūlijā. Līgums 

bija noslēgts uz nenoteiktu laiku.  

3) Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem tika konstatēts, ka R.Brankova mirusi 19.03.2021.. Uz 

šo brīdi dzīvoklī ir deklarētas 2 personas <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, un <Vārds, 

Uzvārds>, <personas kods>. 

4) Ir saņemta <Vārds, Uzvārds> piekrišana, ka īres līgums tiks noslēgts ar Igoru 

Brankovu.  

   5) Pēc SIA  ,,Zilupes LTD” datiem tika konstatēts, ka dzīvoklim pēc adreses Brīvības 

iela 8-2, Zilupe, Ludzas novads, parādu par īri un komunālajiem pakalpojumiem nav. 

            Pamatojoties uz 17.03.2021. Dzīvoja telpu īres likuma 16.panta trešo daļu, kas nosaka, ka 

īrnieka nāves gadījumā īrnieka ģimenes loceklim, kurš saskaņā ar šā likuma 14.panta 

noteikumiem ir iemitināts dzīvojamā telpā, triju mēnešu laikā ir tiesības prasīt dzīvojamās telpas 

īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma 

nosacījumus, izņemot īres līguma termiņu, kuru nosaka ne ilgāku par 10 gadiem, un šī likuma 

18.panta ceturto daļu, kur izīrētājam ir pienākums īrnieka nāves gadījumā noslēgt dzīvojamās 

telpas īres līgumu ar īrnieka ģimenes locekli, nemainot ar iepriekšējo īrnieku noslēgtā īres 

līguma nosacījumus; 06.12.2001. likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

2.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 

2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris 

Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET 

– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

1. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz dzīvokli, kas atrodas pēc adreses Brīvības 

iela 8-2, Zilupe, Ludzas novads, ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> no 01.06.2021. līdz 

31.05.2031.. 

2. Uzdot SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I.Brankovu. 

Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā, persona zaudē 

īres tiesības. 

3.  Lēmumu izsūtīt <Vārds, Uzvārds> uz adresi Brīvības iela 8-2, Zilupe, Ludzas novads,               

LV-5751. 

   4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena 

mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

 

18.§  
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Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Ziņo: V.Maslovskis 
 

 Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā 

dzīvesvieta>, 2021.gada 2.augusta iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 02.08.2021., 

reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.8/2021/2598-S), ar lūgumu anulēt ziņas par <Vārds, 

Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>. 

Iesniegumā <Vārds, Uzvārds> norāda, ka viņai piederošajā (īres līgums ar SIA “Kārsavas 

namsaimnieks”) dzīvoklī Dzirnavu ielā 13-2, Kārsavā, Ludzas novadā, ir deklarējies 

V.Kuļonoks, kurš minētajā adresē faktiski nedzīvo no 2019.gada. 

Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

 Saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu reģistrā iekļautajām ziņām, <Vārds, 

Uzvārds>, <personas kods>, 2017.gada 3.aprīlī deklarējot savu dzīvesvietu <deklarētā 

dzīvesvieta>, dzīvesvietas deklarācijā kā dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko pamatu ir norādījis: 

“Vienošanās ar īpašnieku, <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>. 

2021.gada 4.augustā Ludzas novada pašvaldība, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

11.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, nosūtīja <Vārds, Uzvārds> ierakstītu vēstuli 

Nr.3.1.1.8/2021/1536-N “Par papildus informāciju”, ar uzaicinājumu iesniegt dokumentus, kuri 

apliecinātu, ka viņam ir tiesisks pamats būt deklarētam minētajā adresē.  

<Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, izsūtītā (ierakstītā) vēstule 13.09.2021.gada 

13.septembrī atgriezta sūtītājam – Ludzas novada pašvaldībai. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

Ziņu par <Vārds, Uzvārds> deklarēto dzīvesvietu anulēšanas pamats – nav tiesiska 

pamata būt deklarētam adresē: Dzirnavu ielā 13-2, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717. 

          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu, Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 

ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

 1. Anulēt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

adresē: <deklarētā dzīvesvieta>. 

 2. Ziņu anulēšanas iemesls – attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

3. Anulēt ziņas par <Vārds, Uzvārds> deklarēto dzīves vietu ar Ludzas novada domes 

lēmuma pieņemšanas datumu. 

 4. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot <Vārds, Uzvārds>, ka viņa 

sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz pēdējo deklarēto 

dzīvesvietu.  

 5. Paziņot <Vārds, Uzvārds> par pieņemto lēmumu.  

   6. Pēc lēmuma stāšanās spēkā atbildīgajai personai par dzīvesvietas deklarēšanu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Fizisko personu reģistrā. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

19.§   
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Par Ludzas 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo: I.Silicka 

 

            Pamatojoties uz  Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  

8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, Vispārējās izglītības likuma  8. un  

9.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

          1. Apstiprināt Ludzas 2.vidusskolas  nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

          2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par  spēku zaudējušu  2020.gada 29.novembra Ludzas   

novada  domes  sēdē apstiprināto nolikumu (sēdes protokols Nr.12, 10.§).  

    

20.§ 

Par  Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” nolikuma  

apstiprināšanu    

Ziņo: I.Silicka 
                                                 

            Pamatojoties uz  Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, Vispārējās izglītības likuma  8. un 

9.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

        1. Apstiprināt Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” nolikumu saskaņā 

ar pielikumu. 

         2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par  spēku zaudējušu  2019.gada 11.septembra 

Ludzas novada domes sēdē apstiprināto nolikumu (sēdes protokols Nr.14, 4.§).  

    

 

21.§   

Par  Briģu pagasta  pirmsskolas izglītības iestādes  nolikuma 

 apstiprināšanu 

Ziņo: I.Silicka 
 

             Pamatojoties uz  Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

8.punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un                    

9.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

       1. Apstiprināt Briģu pagasta  pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 
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         2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par  spēku zaudējušu 2019.gada 31.oktobra Ludzas 

novada domes sēdē apstiprināto nolikumu (sēdes protokols Nr.16, 12.§).  

    

 

22.§   

Par  Istras  pagasta  pirmsskolas izglītības iestādes  nolikuma  

apstiprināšanu 

Ziņo: I.Silicka 

 

          Pamatojoties uz  Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas              

8.punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un              

9.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

          1. Apstiprināt Istras  pagasta  pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 

            2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par  spēku zaudējušu  2019.gada 31.oktobra Ludzas 

novada domes sēdē apstiprināto nolikumu (sēdes protokols Nr.16, 13.§).  

    

23.§ 

Par  J.Soikāna  Ludzas mākslas skolas  nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo: I.Silicka 

 

             Pamatojoties uz  Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, Profesionālās izglītības likuma 15.panta 

pirmo daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

             1. Apstiprināt J.Soikāna Ludzas mākslas skolas nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

             2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par  spēku zaudējušu  2014.gada 11.septembra 

Ludzas novada domes sēdē apstiprināto nolikumu (sēdes protokols Nr.16, 1.§).  

    

 

24.§ 

Par Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra  nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo: I.Silicka 

 

           Pamatojoties uz  Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  

8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, 

Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta 

Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; 

Ludzas novada dome NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt Ludzas novada Bērnu un  jauniešu centra nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par  spēku zaudējušu  2009.gada 6.augusta Ludzas   

novada domes  sēdē apstiprināto nolikumu (sēdes protokols Nr.6, 28.§).  

    

 

25.§ 

 

Par grozījumiem Ludzas pilsētas vidusskolas  nolikumā 

Ziņo: I.Silicka 
 

              Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas              

8.punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 

9.pantu, Ludzas pilsētas vidusskolas  direktora A.Joksta 07.09.2021. Nr.1.14.1./2021/8-IE 

iesniegumu “Par izmaiņām Ludzas pilsētas vidusskolas nolikumā”, ņemot vērā Ludzas novada 

domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, 

Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta 

Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; 

Ludzas novada dome NOLEMJ:  
             1. Apstiprināt grozījumus Ludzas pilsētas vidusskolas nolikumā, izsakot nolikuma 

10.2.punktu jaunā redakcijā:  

           “10.2. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iestādes direktors, saskaņojot ar 

dibinātāju, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei 

nepieciešamo darbu veikšanu līdz 2000 EUR (bez PVN), izņemot iepirkuma līgumus, ja tas 

netraucē izglītības programmu īstenošanai”. 

 

                 

26.§   

 

Par grozījumiem  Pildas pamatskolas nolikumā 

Ziņo: I.Silicka 
 

           Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas               

8.punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 

9.pantu, Pildas pamatskolas direktora J.Zeļča  06.09.2021. Nr.1.13./2021/18-N iesniegumu “Par 

grozījumu skolas  nolikumā”, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu  pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

– 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

          1. Apstiprināt grozījumu Pildas pamatskolas nolikumā, izsakot nolikuma 33.punktu jaunā 

redakcijā:  

           “33. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iestādes direktors, saskaņojot ar dibinātāju, 

ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo 

darbu veikšanu līdz 2000 EUR (bez PVN), izņemot iepirkuma līgumus, ja tas netraucē izglītības 

programmu īstenošanai”. 

 

             

 

27.§   

 

Par Ludzas novada pašvaldības nolikuma “Mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu konkursu uzvarētāju apbalvošanas kārtība”  
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apstiprināšanu 

Ziņo: I.Silicka 

 

                        

               Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumu 

Nr.384 “Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” 8.punktu, ņemot vērā Ludzas 

novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības nolikumu “Mācību priekšmetu olimpiāžu un 

skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu uzvarētāju apbalvošanas kārtība” saskaņā ar 

pielikumu.  
2. Atzīt par spēku zaudējušu: 

2.1. Ludzas novada pašvaldības nolikumu ”Mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu konkursu uzvarētāju apbalvošanas kārtība” (Ludzas novada domes 

2014 gada 23.janvāra sēdes lēmums, protokols Nr.2, 15.§); 

2.2. Kārsavas novada pašvaldības nolikumu “Mācību priekšmetu olimpiāžu un Latvijas 

skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences uzvarētāju apbalvošanas kārtība” 

(Kārsavas novada domes 2020.gada 28.maija sēdes lēmums, protokols Nr.9, 18.§); 

2.3.  Zilupes novada pašvaldības reglamentu “Zilupes novada pašvaldības izglītojamo 

mācību un interešu izglītības sasniegumu materiālās stimulēšanas reglaments” (Zilupes novada 

domes 2016.gada 29.aprīļa sēdes lēmums, protokols Nr.4, 21.§); 

2.4. Ciblas novada pašvaldības “Kārtība, kādā notiek skolēnu apbalvošana par 

sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās” (Ciblas novada  

domes 2014.gada 23.janvāra sēdes lēmums, protokols  Nr.2, 1.§). 

                    

                                                                            

 
 

 
 

 

   
 

  

29.§   

 

Par Ludzas novada pašvaldības nolikuma “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales 

kārtība Ludzas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs” 

apstiprināšanu    

Ziņo: I.Silicka 

                                      

 

              Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 4.punktu, un 41 panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās  daļas          

3.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.447 “Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 

27.decembra noteikumiem Nr.1035 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes 

mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”, ņemot vērā Ludzas novada domes 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes 

atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes 
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atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, 

Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta 

Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; 

Ludzas novada dome NOLEMJ: 

            1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības nolikumu  “Valsts budžeta mērķdotācijas 

sadales kārtība Ludzas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs” saskaņā ar 

pielikumu.  
            2. Atzīt par spēku zaudējušus: 

2.1. Ludzas novada domes 2010.gada 28.janvāra “Noteikumi par kārtību, kādā 

aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju Ludzas novada izglītības iestādēm bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai 

un vispārējās pamatizglītības, un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksu Ludzas novada pašvaldībā ” (protokols Nr.1, 18.§); 

  2.2.   Kārsavas novada pašvaldības 2018.gada 27.septembra “Kārtība, kādā sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu 

gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu pedagogu, profesionālās ievirzes iestādes pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām, no pašvaldības budžeta apmaksātās likmes un 

apmaksu par likmi” (lēmums Nr.27, prot. Nr.13). 

 

 
30.§ 

 

Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem 

Ziņo: E.Mekšs 

 

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

14.punkta g) apakšpunktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.75 „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 

28.jūnija noteikumos Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem””, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu 

un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes 

atzinumu atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, 

Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta 

Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; 

Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2021.gadā par Ludzas novada 

pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.01.2021. līdz 31.08.2021., 

saskaņā ar 1. pielikumu; 

2. Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2021.gadā par Ludzas novada 

pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.09.2021. līdz 31.12.2021., 

saskaņā ar 2.pielikumu; 

3. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

3.1. Ludzas novada domes 2021.gada 25.februāra sēdes lēmuma „Par pašvaldību 

savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” (protokolu Nr.4, 

9.§); 

3.2. Kārsavas novada domes 2021.gada 28.janvāra sēdes lēmuma „Par pašvaldību 

savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” (protokolu Nr.2, 

10.§); 

3.3. Zilupes novada domes 2021.gada 25.februāra sēdes lēmuma „Par pašvaldību 
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savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” (protokolu Nr.3, 

1.§); 

3.4. Ciblas novada domes 2021.gada 25.februāra sēdes lēmuma „Par pašvaldību 

savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” (protokolu Nr.4, 

1.§). 

 

  

         31.§ 

 

Par personāla ēdināšanas izdevumiem 

Ziņo: E.Mekšs 

 

           Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu, personāla maksa par ēdināšanu noteikta 

Blontu PII un Ciblas PII. Sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar 

grozījumiem. 

 

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

14.punkta g) apakšpunktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada 

domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra 

sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris 

Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. No 01.09.2021. līdz 31.12.2021. noteikt personāla maksu par ēdināšanas 

izdevumiem par vienu pusdienu porciju, saskaņā ar 1.pielikumu: 

1.1. Blontu PII  - EUR 1,28; 

1.2. Ciblas PII - EUR 1,30. 

 

32.§ 

 

Par nedzīvojamo telpu nomas maksu 

Ziņo: E.Mekšs 

 

2021.gada 8.septembrī Ludzas novada pašvaldībā saņēma VAS “Latvijas pasts” 

reģistrācijas numurs 40003052790, juridiskā adrese Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes 

novads, LV-1000,  iesniegumu Nr.04.1.2-2/301 “Par telpu nomu Vecslabada pasta nodaļai” ar 

lūgumu iznomāt nedzīvojamo telpas, pēc adreses “Pagastmāja”, Vecslabada, Istras pagasts, 

Ludzas novads, pasta pakalpojumu nodrošināšanai. 

           Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu 

un saskaņā ar MK noteikumu Nr. 97 “Publiskās personas mantas iznomāšanas noteikumi” 

trešā nodaļā noteikto nomas noteikšanas metodiku un pamatojoties uz veikto aprēķinu par 

nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

 

   1. Noteikt nomas maksu nedzīvojamām telpām “Pagastmāja”, Vecslabada, Istras 

pagasts, Ludzas novads – 2.46 EUR plus PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī, saskaņā ar 

aprēķinu lēmuma 1.pielikumā.  

   2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 
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Sergejam Jakovļevam.  

 

 

33.§  

 

Par debitoru parādu norakstīšanu 

Ziņo: E.Mekšs 

 

 

            Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

apstākļus, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr. 87 

„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu "Prasības, kuru piedziņa 

saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies 

parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no 

uzskaites un atzīst pārējos izdevumus", ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra 

Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome 

NOLEMJ: 

           1. Dzēst debitoru parādu par komunālajiem pakalpojumiem un īres maksu 

kopsummā EUR 2012,91 norakstot no pašvaldības bilances 2021.gada izmaksās, saskaņā ar 

1.pielikumu. 

           2. Dzēst debitoru parādu par zemes nomu fiziskām un juridiskām personām 

kopsummā EUR 224,99 norakstot no pašvaldības bilances 2021.gada izmaksās, saskaņā ar 

2.pielikumu. 

            

             

           34.§ 

      

Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas, 

korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu  apmaksu 

Ziņo: E.Mekšs 

      

Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2021.gada 15.septembrī sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, 

juridiskā adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/218 „Par brīvo dzīvokļu 

apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas, korekcijas un ūdens patēriņa 

starpības izdevumu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts 15.09.2021. ar Nr.3.1.1.8/2021/3305-S)  

ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2021.gada augusta mēnesī 

aprēķināto summu EUR 440,47  apmērā t.sk. EUR 3,70 par apgaismošanu, EUR 416,23 par 

neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanu, EUR 15,30 par karstā ūdens cirkulāciju, korekciju un  

EUR 5,24 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 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, 

Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs 

Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada 

dome NOLEMJ: 

https://likumi.lv/ta/id/221382#p13
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    1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas 

novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, 

karstā ūdens cirkulācijas, korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu  apmaksu par 

2021.gada augusta mēnesi EUR 440,47 (četri simti četrdesmit euro 47 centi) apmērā. 

      2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas 

un apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas, korekcijas un ūdens patēriņa starpības 

izdevumu  apmaksu par 2021.gada augusta mēnesi EUR 440,47 (četri simti četrdesmit euro 47 

centi) apmērā no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai 

paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam. 

            3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola 

parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu. 

            4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.  

      

 

35.§ 
 

Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 9/2021 

”Grozījumi Ludzas novada domes 2021.gada 29.jūlija  

saistošajos noteikumos Nr.5/2021 

„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu 

Ziņo: E.Mekšs 

 

      

               Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes 

teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, 

Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu 

un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 

2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, 

Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

   1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.9/2021 „Grozījumi 

Ludzas novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5/2021 „Par Ludzas 

novada pašvaldības budžetu 2021.gadam””, saskaņā ar pielikumu. 

   2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr.9/2021 „Grozījumi Ludzas 

novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5/2021 „Par Ludzas novada 

pašvaldības budžetu 2021.gadam”” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

 
   

                                                                                                                                                     

                    36.§ 

             

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai  

Smilšu iela 2 (“Ceļinieks”), Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads  

Ziņo: E.Mekšs 

 

 

2021.gada 7.septembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Smilšu iela 2 

(“Ceļinieks”), Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads dzīvokļa Nr.23  īrnieka pieteikumu 

(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/3138-S) ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 
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dzīvojamās mājas Smilšu iela 2 (“Ceļinieks”), Briģi, Briģu pag., Ludzas novads,  logu nomaiņai 

kāpņu telpās.   

Dzīvojamās mājas Smilšu iela 2 (“Ceļinieks”), Briģi, Briģu pag., Ludzas novads dzīvokļu 

īpašnieki 19.10.2018. noslēguši Dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas līgumu  Nr. P-369/2018 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 Smilšu iela 2 (“Ceļinieks”), Briģi, 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 kāpņu telpas logu uzstādīšanai dzīvojamai mājai 

Smilšu iela 2 (“Ceļinieks”), Briģi, Briģu pag., Ludzas novads, kas sastādīta par kopējo summu                      

EUR 2484,92 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 1242,46 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 

2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 

2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris 

Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET 

– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt dzīvojamās mājas Smilšu iela 2 (“Ceļinieks”), Briģi, Briģu pag., Ludzas 

novads logu uzstādīšanai koplietošanas kāpņu telpās Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 

50% no darbu tāmes, tas ir EUR 1242,46 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit divi euro un 46 

centi) apmērā. 

2.  Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par darbu veikšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

 

 

37.§ 

 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 
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Ziņo: E.Mekšs 

 

Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Stiglovas Svētā Krusta Pagodināšanas Romas 

katoļu draudzes iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 16.09.2021. un reģistrēts ar 

Nr.3.1.1.6/2021/3310-S ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Stiglovas 

katoļu baznīcas ēkas jumta torņu vienkāršotā atjaunošana Mērdzenē, Ludzas novadā”                     

EUR 3 091,1 apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 6 183,62. 

Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma 

8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt sabiedriskā organizācija, kuras 

projekta aktivitātes tiks realizētas novada teritorijā un plānotie rezultāti attīsta un sakārto 

publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un infrastruktūru; 

Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības 

nolikuma 13.
1
punktu, uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt Sabiedriskās organizācijas, 

kuru projekta aktivitātes tiks realizētas novada teritorijā un plānotie rezultāti ir vērsti uz avārijas 

situācijas novēršanu infrastruktūras labiekārtošanas jomā. Šādiem projektiem maksimālā 

piešķiramā summa ir līdz EUR 7120,00 vienam projektam, bet ne vairāk kā 50 % no projekta 

attiecināmajām izmaksām.  

Ir saņemts Kārsavas novada Būvvaldes 18.06.2021. atzinums Nr. 1.14.6/11 par būves 

pārbaudi par Stiglovas katoļu baznīcas ēkas jumta torņu avārijas stāvokli. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Stiglovas Svētā Krusta Pagodināšanas Romas katoļu draudzei pašvaldības 

līdzfinansējumu EUR 3 091,81 apmērā projekta „Stiglovas katoļu baznīcas ēkas jumta torņu 

vienkāršotā atjaunošana Mērdzenē, Ludzas novadā” īstenošanai. 

 2. Stiglovas Svētā Krusta Pagodināšanas Romas katoļu draudzei divu nedēļu laikā pēc 

projekta īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par finanšu līdzekļu 

izlietojumu saskaņā ar piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgus maksājumus apliecinošu 

dokumentu kopijas. 

            3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar Stiglovas Svētā Krusta 

Pagodināšanas Romas katoļu draudzi. 

           4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 

S.Jakovļevam. 

 

38.§ 

 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

Ziņo: E.Mekšs 

 

1. 

Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā 

dzīvesvieta>, 06.09.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada 

pašvaldībā saņemti 06.09.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/3133-S), ar lūgumu piešķirt 

pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma 

Stroda ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 004 0177, pieslēgšanai 

centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: 

pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 987,13 un centralizētajai ūdensapgādes 

sistēmai – EUR 720,53. 

 Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”: 
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- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai 

ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju; 

- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas 

būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība; 

- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu 

apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu 

segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada 

novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai); 

- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām 

fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai, 

bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši 

simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai. 

Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus 

dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10.punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. 

apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Stroda ielā 8, Ludzā, Ludzas 

novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 09.09.2021. atzinumu 

Nr.3.5.16/2021/171-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra  sēdes atzinumu,  Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada 

pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 493,57 un 

ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 360,27 apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam 

nekustamajam īpašumam Stroda ielā 8, Ludzā. 

2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot 

un piedāvāt Karīnai Zusjko slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. 

3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas 

spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk 

kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma 

piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš. 

4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS 

APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē 

komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas 

pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma 

līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA 

“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu 

apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu 

Vienošanās norādītajā bankas kontā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 

S.Jakovļevam. 

 

2. 

Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā 

dzīvesvieta>, 27.08.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada 
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pašvaldībā saņemti 27.08.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2990-S), ar lūgumu piešķirt 

pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma 

Jelgavas ielā 40, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 006 0195, 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu 

izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1647,05 un centralizētajai 

ūdensapgādes sistēmai – EUR 1073,77. 

 Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”: 

- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai 

ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju; 

- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas 

būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība; 

- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu 

apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu 

segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada 

novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai); 

- 7. punkta 7.3. apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, 

bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi) izmaksu segšanai 

viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā 

1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un nulle centi) pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir persona (ģimene) ar trūcīgās personas statusu 

vai maznodrošinātā persona. 

<Vārds, Uzvārds> ir piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss (iesniegta izziņas 

par atbilstību trūcīgās mājsaimniecības statusam Nr.3.6/2021/955 kopija, izziņas derīguma 

termiņš līdz 31.01.2022.).  

Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus 

dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. 

apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 100% apmērā dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 40, Ludzā, Ludzas 

novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 06.09.2021. atzinumu 

Nr.3.5.16/2021/170-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra  sēdes atzinumu,  Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada 

pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 1200,00 un 

ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 1000,00 apmērā Irīnai Stahovskai piederošajam 

nekustamajam īpašumam Jelgavas ielā 40, Ludzā. 

2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot 

un piedāvāt Irīnai Stahovskai slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas 

kārtību. 

3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar 

būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs: 42403015020, 

juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, starpniecību, saskaņā ar 

būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā 
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no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav 

noteikts garāks termiņš. 

4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS 

APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē 

komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds>līgumu par kanalizācijas pakalpojuma 

sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma 

saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS 

APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo 

dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās 

norādītajā bankas kontā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 

S.Jakovļevam. 

 

3. 

Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā 

dzīvesvieta>, 06.09.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada 

pašvaldībā saņemti 06.09.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/3128-S), ar lūgumu piešķirt 

pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma 

Fr.Kempa ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 006 0168, 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu 

izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1238,22 un centralizētajai 

ūdensapgādes sistēmai – EUR 642,90. 

 Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”: 

- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai 

ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju; 

- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas 

būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība; 

- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu 

apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu 

segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada 

novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai); 

- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām 

fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai, 

bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši 

simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai. 

Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus 

dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10.punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. 

apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Fr.Kempa ielā 8, Ludzā, Ludzas 

novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

            Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 06.09.2021. atzinumu 

Nr.3.5.16/2021/169-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra  sēdes atzinumu,  Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 
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1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada 

pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 600,00 un 

ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 321,45 apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam 

nekustamajam īpašumam Fr.Kempa ielā 8, Ludzā. 

2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot 

un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas 

kārtību. 

3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas 

spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk 

kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma 

piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš. 

4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS 

APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē 

komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas 

pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma 

līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA 

“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu 

apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu 

Vienošanās norādītajā bankas kontā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 

S.Jakovļevam. 

 

4. 

Ludzas novada pašvaldība izskatīja T<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā 

dzīvesvieta>, 03.09.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada 

pašvaldībā saņemti 03.09.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/3095-S), ar lūgumu piešķirt 

pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma 

Krāslavas ielā 28, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 007 0010, 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums 

centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 902,44. 

 Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”: 

- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai 

ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju; 

- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas 

būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība; 

- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu 

apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu 

segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada 

novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai); 

- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām 

fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai, 

bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši 

simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai. 

Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus 

dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. 

apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma 
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piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Krāslavas ielā 28, Ludzā, Ludzas 

novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. 

          Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 06.09.2021. atzinumu 

Nr.3.5.16/2021/168-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra  sēdes atzinumu,  Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada 

pašvaldības līdzfinansējumu ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 400,00 apmērā 

<Vārds, Uzvārds>  piederošajam nekustamajam īpašumam Krāslavas ielā 28, Ludzā. 

2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot 

un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas 

kārtību. 

3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar 

būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs: 42403015020, 

juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, starpniecību, saskaņā ar 

būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā 

no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav 

noteikts garāks termiņš. 

4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS 

APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē 

komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas 

pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma 

līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA 

“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu 

apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu 

Vienošanās norādītajā bankas kontā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 

S.Jakovļevam. 

 

5. 

Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā 

dzīvesvieta>, 03.09.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada 

pašvaldībā saņemti 06.09.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/3123-S), ar lūgumu piešķirt 

pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma 

Krāslavas ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 007 0029, 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1557,45. 

 Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”: 

- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai 

ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju; 

- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas 

būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība; 

- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu 

apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu 

segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada 

novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai); 
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- 7. punkta 7.1. apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, 

bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi) izmaksu segšanai 

viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā 

1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un nulle centi) pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu. 

<Vārds, Uzvārds> ir persona ar 2. (otrās) grupas invaliditāti (iesniegta invaliditātes 

apliecības Nr. 1475264 kopija, invaliditātes apliecības derīguma termiņš līdz 05.02.2025.). 

Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds>  Ludzas novada būvvaldei atbilstošus dokumentus 

saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 „Par 

pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. 

apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 100% apmērā dzīvojamās mājas Krāslavas ielā 31, Ludzā, Ludzas 

novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 

           Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 06.09.2021. atzinumu 

Nr.3.5.16/2021/167-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra  sēdes atzinumu,  Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada 

pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 1200,00 apmērā 

<Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Krāslavas ielā 31, Ludzā. 

2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot 

un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. 

3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar 

būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs: 42403015020, 

juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, starpniecību, saskaņā ar 

būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā 

no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav 

noteikts garāks termiņš. 

4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS 

APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē 

komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas 

pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma 

līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA 

“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu 

apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu 

Vienošanās norādītajā bankas kontā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S. 

Jakovļevam. 

 

6. 

Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā 

dzīvesvieta>, 26.08.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada 

pašvaldībā saņemti 26.08.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2968-S), ar lūgumu piešķirt 

pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma 

Dzirnavu ielā 1A, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 006 0139, 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu 

izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1264,55 un centralizētajai 

ūdensapgādes sistēmai – EUR 596,81. 
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 Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”: 

- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai 

ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju; 

- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas 

būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība; 

- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu 

apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu 

segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada 

novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai); 

- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām 

fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai, 

bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši 

simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai. 

Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus 

dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. 

apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 1A, Ludzā, Ludzas 

novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

            Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 06.09.2021. atzinumu 

Nr.3.5.16/2021/166-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra  sēdes atzinumu,  Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada 

pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 600,00 un 

ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 298,41 apmērā Artūram Konovalovam 

piederošajam nekustamajam īpašumam Dzirnavu ielā 1A, Ludzā. 

2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot 

un piedāvāt Artūram Konovalovam slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas 

kārtību. 

3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar 

būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs: 42403015020, 

juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, starpniecību, saskaņā ar 

būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā 

no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav 

noteikts garāks termiņš. 

4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS 

APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē 

komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas 

pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma 

līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA 

“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu 

apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu 

Vienošanās norādītajā bankas kontā. 
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5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 

S.Jakovļevam. 

7. 

Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā 

dzīvesvieta>, 27.08.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada 

pašvaldībā saņemti 27.08.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2979-S), ar lūgumu piešķirt 

pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma 

Puškina ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 006 0184, pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai – EUR 1203,95. 

 Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”: 

- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai 

ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju; 

- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas 

būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība; 

- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu 

apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu 

segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada 

novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai); 

- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām 

fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai, 

bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši 

simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai. 

Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus 

dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. 

apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Puškina ielā 8, Ludzā, Ludzas 

novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 

           Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 06.09.2021. atzinumu 

Nr.3.5.16/2021/165-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra  sēdes atzinumu,  Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada 

pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 600,00 apmērā 

<Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Puškina ielā 8, Ludzā. 

2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot 

un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas 

kārtību. 

3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas 

spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk 

kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma 

piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš. 
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4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS 

APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē 

komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas 

pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma 

līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA 

“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu 

apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu 

Vienošanās norādītajā bankas kontā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 

S.Jakovļevam. 

 

8. 

Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā 

dzīvesvieta>, 25.08.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada 

pašvaldībā saņemti 25.08.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2923-S), ar lūgumu piešķirt 

pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma 

Sporta ielā 32, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 006 0121, pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai – EUR 1237,85. 

 Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”: 

- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai 

ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju; 

- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas 

būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība; 

- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu 

apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu 

segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada 

novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai); 

- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām 

fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai, 

bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši 

simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai. 

Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus 

dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. 

apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Sporta ielā 32, Ludzā, Ludzas 

novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 

          Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 01.09.2021. atzinumu 

Nr.3.5.16/2021/161-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra  sēdes atzinumu,  Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 



 49 

1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada 

pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 600,00 apmērā 

<Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Sporta ielā 32, Ludzā. 

2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot 

un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas 

kārtību. 

3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar 

būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs: 42403015020, 

juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 starpniecību, saskaņā ar 

būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā 

no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav 

noteikts garāks termiņš. 

4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS 

APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē 

komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas 

pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma 

līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA 

“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu 

apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu 

Vienošanās norādītajā bankas kontā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 

S.Jakovļevam. 

 

9. 

Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā 

dzīvesvieta>, 24.08.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada 

pašvaldībā saņemti 25.08.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2918-S), ar lūgumu piešķirt 

pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma 

J.Soikāna ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 001 0013, 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1105,87. 

 Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”: 

- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai 

ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju; 

- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas 

būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība; 

- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu 

apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu 

segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada 

novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai); 

- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām 

fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai, 

bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši 

simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai. 

Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus 

dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. 

apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma 
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piešķiršanu <Vārds, Uzvārds>  50% apmērā dzīvojamās mājas J.Soikāna ielā 9, Ludzā, Ludzas 

novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 

            Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 01.09.2021. atzinumu 

Nr.3.5.16/2021/162-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra  sēdes atzinumu,  Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada 

pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 552,94 apmērā 

<Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam J.Soikāna ielā 9, Ludzā. 

2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot 

un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas 

kārtību. 

3. Līdzfinansējuma saņemšanai Lidijai Šnitovai pieslēguma izbūve jāveic pašas spēkiem, 

saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 

mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma 

piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš. 

4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS 

APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē 

komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas 

pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma 

līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA 

“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu 

apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu 

Vienošanās norādītajā bankas kontā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 

S.Jakovļevam. 

 

10. 

Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā 

dzīvesvieta>, 30.08.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada 

pašvaldībā saņemti 30.08.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/3010-S), ar lūgumu piešķirt 

pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma 

<deklarētā dzīvesvieta> kadastra numurs: 6801 900 2529, pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1213,48 un centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 

EUR 1365,39. 

 Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”: 

- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai 

ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju; 

- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas 

būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība; 

- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu 

apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu 

segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada 

novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai); 

- 7. punkta 7.1. apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, 

bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi) izmaksu segšanai 
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viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā 

1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un nulle centi) pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu. 

<Vārds, Uzvārds> ir persona ar 2. (otrās) grupas invaliditāti (iesniegta invaliditātes 

apliecības Nr. 1565451 kopija, invaliditātes apliecības derīguma termiņš – beztermiņa). 

Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus 

dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. 

apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 100% apmērā dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 30-1, Ludzā, 

Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

           Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 13.09.2021. atzinumu 

Nr.3.5.16/2021/174-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra  sēdes atzinumu,  Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>,, Ludzas novada 

pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 1200,00 un 

ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 1000,00 apmērā Veronikai Onukrānei 

piederošajam nekustamajam īpašumam Baznīcas ielā 30-1, Ludzā. 

2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot 

un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas 

kārtību. 

3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar 

būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs: 42403015020, 

juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, starpniecību, saskaņā ar 

būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā 

no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav 

noteikts garāks termiņš. 

4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS 

APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē 

komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas 

pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma 

līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA 

“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu 

apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu 

Vienošanās norādītajā bankas kontā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 

S.Jakovļevam. 

 

11. 

Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā 

dzīvesvieta>, 06.09.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada 

pašvaldībā saņemti 06.09.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/3132-S), ar lūgumu piešķirt 

pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma 

Tālavijas ielā 114, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0177, 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu 

izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1286,18 un centralizētajai 

ūdensapgādes sistēmai – EUR 700,32. 
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 Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”: 

- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai 

ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju; 

- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas 

būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība; 

- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu 

apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu 

segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada 

novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai); 

- 7. punkta 7.4. apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, 

bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi) izmaksu segšanai 

viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā 

1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un nulle centi) pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieka ikdienas aizgādībā ir 3 un vairāk bērni, kuri 

nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēti. 

<Vārds, Uzvārds> nekustamajā īpašumā dzīvo un ir deklarētas trīs <Vārds, Uzvārds>, 

nepilngadīgās meitas: <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> 

dzimšanas datums 07.03.2021. un Elizabete Valtere, personas kods: 080915-25212, dzimšanas 

datums 08.09.2015. (dati pārbaudīti sistēmā JUPIS). 

Ņemot vērā to, <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus 

dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. 

apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 100% apmērā dzīvojamās mājas Tālavijas ielā 114, Ludzā, 

Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

           Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 10.09.2021. atzinumu 

Nr.3.5.16/2021/172-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra  sēdes atzinumu,  Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada 

pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 1200,00 un 

ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 700,32 apmērā Aleksandram Valteram 

piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 114, Ludzā. 

2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot 

un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas 

kārtību. 

3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar 

būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs: 42403015020, 

juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, starpniecību, saskaņā ar 

būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā 

no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav 

noteikts garāks termiņš. 

4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS 

APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē 

komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas 

pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma 
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līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA 

“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu 

apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu 

Vienošanās norādītajā bankas kontā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 

S.Jakovļevam. 

 

12. 

Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā 

dzīvesvieta>, 08.09.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada 

pašvaldībā saņemti 08.09.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/3176-S), ar lūgumu piešķirt 

pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma 

Krāslavas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 007 0032, 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu 

izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1538,65 un centralizētajai 

ūdensapgādes sistēmai – EUR 920,14. 

 Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”: 

- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai 

ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju; 

- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas 

būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība; 

- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu 

apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu 

segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada 

novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai); 

- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām 

fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai, 

bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši 

simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai. 

Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus 

dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 

„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. 

apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu <Vārds, Uzvārds>  50% apmērā dzīvojamās mājas Krāslavas ielā 14, Ludzā, Ludzas 

novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

           Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 10.09.2021. atzinumu 

Nr.3.5.16/2021/173-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra  sēdes atzinumu,  Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada 

pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 600,00 un 

ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 400,00 apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam 

nekustamajam īpašumam Krāslavas ielā 14, Ludzā. 
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2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot 

un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas 

kārtību. 

3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds>  izbūve jāveic ar būvkomersanta SIA 

“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs: 42403015020, juridiskā adrese: Kr. 

Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, starpniecību, saskaņā ar būvniecību 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no 

Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts 

garāks termiņš. 

4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS 

APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē 

komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas 

pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma 

līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA 

“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu 

apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu 

Vienošanās norādītajā bankas kontā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 

S.Jakovļevam. 

 

      39.§ 

 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.53, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā,  

nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: E.Mekšs 

 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā 

paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma  

4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā 

īpašuma atsavināšanu var ierosināt  īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt 

dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.  

       2021.gada 30.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.53, 

18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces,  Anitas Samušas atsavināšanas 

ierosinājums.  

 Nekustamais īpašums, 18.novembra ielā 27 – 53, Ludza, Ludzas novads reģistrēts Ludzas 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 655-53 ar kadastra numuru 68019002286, kas sastāv no 

dzīvokļa 53,54 m
2 

platībā, kopīpašuma 5354/292440 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas 

un zemes ar kadastra numuru 68010060042 

 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 10.septembra lēmumu 

„Par dzīvokļa īpašuma Nr.53, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu 

atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 

2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 

2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris 

Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET 

– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

           1. Uzsākt dzīvokļa Nr.53, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas 

procedūru. 
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2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma 

novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju. 

3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā 

īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē. 

            4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

                                                                                                                 

 

      40.§ 

 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Biržas ielā 1A, Ludzā, Ludzas novadā,  

nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: E.Mekšs 

 

 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā 

paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma  

4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā 

īpašuma atsavināšanu var ierosināt  īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt 

dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.  

       2021.gada 31.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.2, Biržas ielā 

1A, 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 10.septembra lēmumu 

„Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Biržas ielā 1A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, 

ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

            1. Uzsākt dzīvokļa Nr.2, Biržas ielā 1A, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru. 

    2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot 

dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Biržas ielā 1A, Ludzā, Ludzas novadā, 

reģistrēšanai Zemesgrāmatā. 

3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas 

nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Nr.2, Biržas ielā 1A, Ludzā, Ludzas novads. 

4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma 

novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju. 

5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā 

īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē. 

            6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

      41.§ 

 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā,  

nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: E.Mekšs 
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā 

paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma  

4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā 

īpašuma atsavināšanu var ierosināt  īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt 

dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.  

       2021.gada 25.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.5, Baznīcas 

ielā 8, 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 10.septembra lēmumu 

„Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, 

ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

           1. Uzsākt dzīvokļa Nr.5, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru. 

    2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram  sagatavot 

dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā, 

reģistrēšanai Zemesgrāmatā. 

3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas 

nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Nr.5, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novads. 

4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma 

novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju. 

5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā 

īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē. 

            6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

      42.§ 

 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.11, Latgales ielā 240, Ludzā, Ludzas novadā,  

nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: E.Mekšs 

 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā 

paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma  

4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā 

īpašuma atsavināšanu var ierosināt  īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt 

dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.  

       2021.gada 2.septembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.11, Latgales 

ielā 240, 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 10.septembra lēmumu 

„Par dzīvokļa īpašuma Nr.11, Latgales ielā 240, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, 

ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 
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16.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

           1. Uzsākt dzīvokļa Nr.11, Latgales ielā 240, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas 

procedūru. 

    2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram  sagatavot 

dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.11, Latgales ielā 240, Ludzā, Ludzas novadā, 

reģistrēšanai Zemesgrāmatā. 

3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas 

nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Nr.11, Latgales ielā 240, 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. 

 

      43.§ 

 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Latgales ielā 242, Ludzā, Ludzas novadā,  

nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: E.Mekšs 

 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā 

paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma  

4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā 

īpašuma atsavināšanu var ierosināt  īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt 

dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.  

       2021.gada 31.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.1, Latgales 

ielā 242, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces,  <Vārds, Uzvārds>  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 10.septembra lēmumu 

„Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Latgales ielā 242, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, 

ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

           1. Uzsākt dzīvokļa Nr.1, Latgales ielā 242, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas 

procedūru. 

    2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram  sagatavot 

dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Latgales ielā 242, Ludzā, Ludzas novadā, 

reģistrēšanai Zemesgrāmatā. 

3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas 

nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Nr.1, Latgales ielā 242, Ludzā, Ludzas novads. 

4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma 

novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju. 
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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. 

 

      44.§ 

 

Par nekustamā īpašuma, zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0017,   

 1,9 ha platībā, kas atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā, 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. 

 14.09.2021. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds, Uzvārds>14.09.2021. iesniegums 

(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/3266-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo 

zemes vienību 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0017, kas atrodas Briģu pagastā, 

Ludzas novadā.  

            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.septembrī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma, 

zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0017, 1,9 ha platībā, kas atrodas Briģu 

pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās 

un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada 

domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, 
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra 

Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0017, 1,9 ha 

platībā,  kas atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā. 

 2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram  sagatavot 

dokumentus nekustamā īpašuma -  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0017  

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. 
 

45.§ 

 

Par nekustamā īpašuma,  zemes vienības 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

68860010453, Pildas pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: E.Mekšs 

 

2021.gada 15.septembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds> 

atsavināšanas ierosinājumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/3297-S) ar lūgumu atsavināt  

zemes vienību 0.8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0453, Pildas 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 
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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 15.septembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,8 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 68860010453, Pildas 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, 

Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

  1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu – zemes vienību 0.8 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6886 001 0453, Pildas pagasts, Ludzas novads. 

   2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram  sagatavot 

dokumentus nekustamā īpašuma -  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0453     

Pildas 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. 

 

 

 

 

                                                                          46.§   
 

Par nekustamā  īpašuma – “Bubini”, Mērdzenes  pagasts, Ludzas novads izsoles 

protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: E.Mekšs 

 

 

Kārsavas novada pašvaldība 2021.gada 17.jūnijā domes sēdē  pieņēma lēmumu Nr.28 

(protokols Nr.10) “Par Kārsavas novada Mērdzenes pagasta nekustamā īpašuma “Bubini” 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”. 

           2021.gada 13.augustā tika rīkota nekustamā īpašuma “Bubini”, Mērdzenes  pagasts, 

Ludzas novads, kadastra numurs 6872 002 0043,  izsole, uz kuru bija reģistrējušies pieci 

pretendenti: Z/S “VIRŠI AG”, reģistrācijas numurs 42401016322,  SIA “LATVIJAS FINIERIS 

MEŽS”, reģistrācijas numurs 40003916891, SIA “3MD”, reģistrācijas numurs 42403031881, 

SIA “EURO TRADE GRUPA”, reģistrācijas numurs 51503057381, SIA “Latgales ēkas”, 

reģistrācijas numurs 4150305315. Izsolē piedalījās četri pretendenti SIA “Latgales ēkas”, 

reģistrācijas numurs 41503053157 pārstāvis uz izsoli neieradās. Augstāko cenu EUR 9500,00 

(deviņi tūkstoši pieci euro un 00 centi) piedāvāja – juridiskas personas SIA “EURO TRADE 

GRUPA”, reģistrācijas numurs 51503057381,  juridiskā adrese: Višķu iela 24, Daugavpils,      

LV-5401, pārstāvis un ieguva tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Bubini”, Mērdzenes 

pagasts, Ludzas novads. 

          Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu  

“Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 

dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt  likuma 

30.panta pirmā daļa nosaka, ka “Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo 
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īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. 

Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma maksā” 

SIA “EURO TRADE GRUPA”, reģistrācijas numurs 51503057381,  juridiskā adrese: 

Višķu iela 24, Daugavpils, LV-5401 ir samaksājusi visu pirkuma maksu EUR 9500,00 (deviņi 

tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) apmērā. 

          Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo 

daļu, pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2021.gada 13.augustā 

organizētās izsoles rezultātiem  ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra  sēdes atzinumu,  Ludzas novada domes finanšu 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Bubini”, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads, kadastra 

numurs 6872 002 0043, kurš sastāv no  neapbūvētas zemes vienības ar mežaudzi (kadastra 

apzīmējums  68720020043), ar kopējo platību  4,31 ha, 2021.gada 13.augusta izsoles rezultātus. 

Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 9500,00 (deviņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). 

Par izsoles uzvarētāju atzīt SIA “EURO TRADE GRUPA”, reģistrācijas numurs 51503057381,  

juridiskā adrese: Višķu iela 24, Daugavpils, LV-5401. 

2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram  S.Jakovļevam organizēt pirkuma līguma 

noslēgšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

 

 

47.§ 

 

Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Kūdraine”, Briģu pagasts,                                      

Ludzas novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu  

Ziņo: E.Mekšs                                                           

 

2021.gada 29.jūlijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā 

īpašuma - “Kūdraine”, Briģu pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6846 009 0082, 

nodošanu atsavināšanai un  izsoles noteikumu, sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.5, 

31.§).  

2021.gada 8.septembrī tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības “Kūdraine”, Briģu 

pagasts, Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās viens pretendents, juridiska persona SIA “Peat 

Export LLC”, reģistrācijas numurs “40003365143. Pretendents nosolīja augstāko cenu                   

EUR 27349,69 (divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi euro 69 centi) un ir ieguvis 

tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Kūdraine”, Briģu pagasts, Ludzas novads. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu 

„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu 

laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma 30.panta 

pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 

divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā 

nodrošinājuma  summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”. 

SIA “Peat Export LLC”, reģistrācijas numurs “40003365143 ir samaksājis visu pirkuma 

maksu EUR 27349,69 (divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi euro 69 centi) 

apmērā. 
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             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu  un Ludzas 

novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2021.gada 8.septembrī organizētās izsoles 

rezultātiem,  un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Kūdraine”, Briģu pagasts, Ludzas novads ar 

kadastra numuru 68460090082, kas sastāv no zemes vienības 6,6 ha
 
platībā (ar derīgo izrakteņu 

atradni un t.sk. 4,17 ha mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68460090082, 2021.gada 

8.septembra izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 27349,69 (divdesmit 

septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi euro 69 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt SIA “Peat 

Export LLC”, reģistrācijas numurs “40003365143, juridiskā adrese: “Noviki”, Senčati, Briģu 

pag., Ludzas novads.  

2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt 

pirkuma līgumu saskaņā ar  lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu. 

           3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

48.§ 

 

Par nekustamā īpašuma „EZERSALA", kadastra Nr. 6898-008-0143, Ezersala,                     

Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads,  izsoles protokola un izsoles  rezultātu apstiprināšanu  

Ziņo: E.Mekšs 

 

        Ar 2021.gada 28.jūnija Ciblas novada domes lēmumu (protokols Nr.9, 14.§) ”Par 

pašvaldības nekustama īpašuma „EZERSALA", kadastra Nr.6898-008-0143, IZSOLES 

noteikumu apstiprināšanu” tika nolemts pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai 

piederošu nekustamo īpašumu “EZERSALA” (nekustamais īpašums reģistrēts Zvirgzdenes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0025 7209), kadastra Nr. 6898-008-0143, kas 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0143 42,7 ha platībā (ar mežaudzi), 

apbūves no 7 nedzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējumi 6898-008-0143 -001, 6898-008-0143-

002, 6898-008-0143 -003, 6898-008-0143 -004, 6898-008-0143 -005, 6898-008-0143 -006,   

6898-008-0143 -007),  un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu.  

           2021.gada 27.augustā notika nekustamā īpašuma „EZERSALA", kadastra Nr. 6898-008-

0143, izsole, kurā piedalījās divi  pretendenti: 

           1) SIA “Brīvības centrs”, reģistrācijas Nr.40003737711, juridiskā adrese: Alberta iela 13, 

Rīga, LV-1010; 

           2) SIA “R.B.N.Grupa”, reģistrācijas Nr.41203059945, juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa 

gatve 119, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167. 

           Augstāko cenu – EUR 131 000,00 (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis euro 00 centi) 

piedāvāja SIA “Brīvības centrs”, reģistrācijas Nr.40003737711, juridiskā adrese: Alberta iela 13, 

Rīga, LV-1010, un ieguva tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „EZERSALA", kadastra 

Nr. 6898-008-0143, Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads. 

             Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu,    

nekustamā īpašuma nosolītājs ir veicis visu pirkuma maksu EUR 131 000,00 (viens simts 

trīsdesmit viens tūkstotis euro 00 centi). 

             Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Ludzas novada domes teritoriālās 

un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada 
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domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, 
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra 

Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

              1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “EZERSALA” (nekustamais īpašums reģistrēts 

Zvirgzdenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0025 7209), kadastra Nr. 6898-008-

0143, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0143 42,7 ha platībā  (ar 

mežaudzi), apbūves  no 7 nedzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējumi 6898-008-0143 -001, 6898-

008-0143 -002,   6898-008-0143 -003,   6898-008-0143 -004,   6898-008-0143 -005,   6898-008-

0143 -006,   6898-008-0143 -007), Ezersala, Zvirgzdenes pagasts,   Ludzas novads, 27.08.2021. 

izsoles protokolu un izsoles rezultātus.  

              2. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 131 000,00 (viens simts trīsdesmit viens 

tūkstotis euro 00 centi) 

             3. Par izsoles uzvarētāju atzīt SIA “Brīvības centrs”, reģistrācijas Nr.40003737711, 

juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga,  LV-1010. 

 

 

                 49.§ 

Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju  

Ziņo: E.Mekšs 

 

             Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un optimizētu pašvaldības 

administratīvo struktūru, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas                  

8.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumiem Nr.537 „Noteikumi par 

nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu 

dienestā”, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un 

attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes 

finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 1.oktobri reorganizēt pašvaldības iestādes “Ciblas novada sociālais 

dienests”, “Zilupes novada sociālais dienests”,  “Kārsavas novada sociālais dienests”, “Ludzas 

novada sociālais dienests” izveidojot Ludzas novada pašvaldības iestādi  “Ludzas novada 

Sociālais dienests”. 

2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Ludzas novada sociālais dienests” 

nolikumu saskaņā ar 1.pielikumu. 

3. Ar 2021.gada 1.oktobri iecelt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Ludzas novada 

Sociālais dienests” vadītāja amatā Lilitu Gorbunovu-Kozlovu, <personas kods>. 

4. Noteikt, ka Ludzas novada pašvaldības iestādes “Ludzas novada Sociālais dienests” 

vadītāja mēneša algu EUR 1600,00, ar amata likmi 1,0- EUR 1600,00. 

5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 10 (desmit) dienu laikā no šī 

lēmuma pieņemšanas reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā Ludzas novada pašvaldības iestādi 

“Ludzas novada Sociālais dienests”. 

6. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt novada pašvaldības 

reorganizējamo iestāžu “Ciblas novada sociālais dienests”, “Zilupes novada sociālais dienests”,  

“Kārsavas novada sociālais dienests”,  “Ludzas novada sociālais dienests” izslēgšanu no Valsts 

ieņēmumu dienesta reģistra. 

7. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām organizēt lēmuma 1.punktā norādīto reorganizējamo iestāžu darbinieku brīdināšanu par 

izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās. 
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                                                                      50.§ 

 

 

Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.10/2021  “Par pašvaldības 

līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu  

Ziņo: E.Mekšs 

 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes 

atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.10/2021 „Par pašvaldības 

līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmai”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai: 

2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus 

Nr.10/2021 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai 

centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

2.2. nodrošināt saistošo noteikumu Nr.10/2021 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru 

nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 

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. 

                                                                      51.§ 

 

Par  Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.11/2021 “Grozījumi Ludzas novada 

domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 8/2021  “Par ēdināšanas izmaksu 

segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs””  

apstiprināšanu  

Ziņo: E.Mekšs 

 

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, 

Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra 

sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, 

Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta 

Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; 

Ludzas novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11/2021 “Grozījumi 

Ludzas novada domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos  N.8/2021 “Par ēdināšanas 

izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs””, saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai: 

2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus 

Nr.11/2021 “Grozījumi Ludzas novada domes 2021.gada 26.augusta saistošajos 

noteikumosNr.8/2021 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai zināšanai; 

2.2. nodrošināt saistošo noteikumu Nr.11/2021 “Grozījumi Ludzas novada domes 

2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos  Nr.8/2021 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu 

izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs”” 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. 

52.§ 

 

Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu sakarā ar Covid – 19 infekcijas izplatību  

attālinātā izglītības ieguves procesa laikā 

 Ziņo: E.Mekšs   
 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punkts nosaka, ka pašvaldība nosaka tos 

izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība.  

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 
 
40.

24
 punkts nosaka, ka 

40.
24

 Ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 40.
6
 1. apakšpunktam izglītības ieguves process 

notiek attālināti: 

40.
24

 1. lai izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām: 

40.
24

 1.1. pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 

4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā 

teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo 

ēdināšanai - gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai; 

40.
24

 1.2. ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta 

līdzekļi, tā atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības 

administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 5., 6., 7., 8. un 9. 

klašu izglītojamo ēdināšanai - gatava ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu 

nodrošināšanai; 

40.
24

 1.3. ja šo noteikumu 40.
24

 1.1. un 40.
24

 1.2. apakšpunktā minētā izglītojamā deklarētā 

dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas šo noteikumu 

40.
24

 1.1. un 40.
24

 1.2. apakšpunktā minētā izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts 

budžeta dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 40.
24

 1.1. un 40.
24

 1.2. 

apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma 

sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par 

valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu 

Nodrošinot normatīvo aktu prasību izpildi un sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem 

ēdināšanas izdevumu segšanai situācijā, kad Ludzas novada vispārējās izglītības iestādēs 

izglītības ieguves process sakarā ar Covid-19 izplatību norisinās vai turpmāk norisināsies 

attālināti, pašvaldība ar domes lēmumu palīdzību var noteikt ēdināšanas atbalsta sniegšanu 
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izglītojamajiem pārtikas paku veidā, nosakot to apmēru un personu loku, kurām ir tiesības 

saņemt atbalstu.  

Lēmuma realizācijai tiks izmantota tā budžeta līdzekļu daļa, kas paredzēta Ludzas novada 

vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo nodrošināšanai ar pašvaldības apmaksātu ēdināšanu.  

           Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu un Izglītības likuma 17.panta 

trešās daļas 11.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem 

Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai",  

ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 

2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Sniegt ēdināšanas atbalstu attālinātā mācību procesa laikā 1.-12.klašu skolēniem, kuri 

apgūst vispārējās izglītības programmas (izņemot neklātienes programmas) Ludzas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs. 

2. Sniegt ēdināšanas atbalstu Ludzas novada pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem, 

gadījumā, ja pirmsskolas izglītības iestādē vai atsevišķā grupā ir noteikta karantīna. 

3. Noteikt, ka ēdināšanas atbalstu izglītojamajam/audzēknim piešķir pārtikas pakas veidā 

– 1,00  euro apmērā par vienu mācību dienu (saskaņā ar  pārtikas pakas pašizmaksas kalkulāciju 

1.pielikumā). 

4. Noteikt, ka šis lēmums ir piemērojams sākot no 2021.gada 8.septembra uz attālinātā 

izglītības ieguves procesa periodu. 

5. Noteikt, ka pārtikas paku komplektēšana un izsniegšana notiek Ludzas novada 

izglītības iestādēs.  

6. Nozīmēt Ludzas novada izglītības iestāžu vadītājus kā atbildīgos par paku 

komplektēšanas organizēšanu un izsniegšanu. 

7.Noteikt, ka Ludzas Mūzikas pamatskolas pārtikas paku komplektēšanu nodrošina 

Ludzas 2.vidusskola.  

8. Noteikt, ka pārtikas paku komplektēšana notiek ar pārtikas produktu piegādes konkursā 

uzvarējušo piegādātāju starpniecību vai ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju izglītības iestādē.  

9. Noteikt, ka Ludzas novada izglītības iestādes nodrošina pārtikas paku komplektēšanu 

ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumus Nr.172 “Noteikumi par uztura 

normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, pārtikas produktu glabāšanas laiku un izlietošanas 

periodu, pielietojumu un atsevišķu produktu sastāvdaļu īpatnības un saskaņojot pārtikas pakas 

saturu ar Ludzas novada vidusskolu medmāsām.  

10. Noteikt, ka Ludzas novada izglītības iestādes individuāli organizē pārtikas paku 

izsniegšanu izglītības iestādē.  

11. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēkā zaudējušiem: 

11.1. Ludzas novada domes 2021.gada 18.februāra domes lēmumu “Par pārtikas paku 

izsniegšanu Ludzas novada vispārējās izglītības iestādēs sakarā ar Covid – 19 infekcijas izplatību 

attālinātā izglītības ieguves procesa laikā” (prot.Nr.3, 2.§); 

11.2. Kārsavas novada domes 2021.gada 10.februāra lēmuma “Par ēdināšanas atbalstu 

izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” (prot.Nr.3, 2.§) lemjošās daļas 1.un 

3.punktu. 

11.3. Kārtību, kādā 1.-12.klašu izglītojamo ģimenes var saņemt pašvaldības atbalstu 

attālināto mācību procesa laikā, sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību (apstiprināta ar 

10.02.2021. Kārsavas novada domes lēmumu (prot.Nr.3, 2§); 

11.4. Kārsavas novada domes 2020.gada 10.novembra ārkārtas sēdes lēmumu “Par 

ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” (prot.Nr.16, 4.§); 
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11.5. Zilupes novada domes 2021.gada 15.februāra ārkārtas sēdes lēmumu “Par ēdināšanas 

atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” (prot.Nr.2, 1.§); 

11.6.  Zilupes novada domes 2021.gada 25.februāra sēdes lēmumu “Par “Kārtības, kādā 

ģimenes, kuru bērni mācās Zilupes vidusskolā, var saņemt pašvaldības atbalstu sakarā ar Covid-

19 infekcijas izplatību” apstiprināšanu” (prot.Nr.3, 3.§); 

11.7. Zilupes novada domes 2020.gada 12.novembra sēdes lēmumu “Par ēdināšanas 

atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” (prot.Nr.16, 1.§); 

11.8. Ciblas novada domes 2021.gada 11.janvāra ārkārtas sēdes lēmumu “Par ēdināšanas 

atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” (prot.Nr.1, 8.§); 

11.9. Ciblas novada domes 2021.gada 9.februāra sēdes lēmumu “Par ēdināšanas atbalstu 

izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” (prot.Nr.3, 3.§). 

 

 

53.§  

 

Par amatu savienošanas atļauju  

Ziņo: E.Mekšs 

 

Ludzas novada pašvaldības dome ir izskatījusi Ludzas novada pašvaldības Zilupes 

pilsētas pārvaldes vadītāja Vitālija Vaļdena 2021.gada 30.augusta iesniegumu (Ludzas novada 

pašvaldībā saņemts 30.08.2021., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/759) ar lūgumu atļaut 

Zilupes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Ainai Agaki savienot bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu 

ar Zilupes pilsētas pārvaldes sekretāra amatu, un Ainas Agaki 2021.gada 16.septembra 

iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 16.09.2021., reģistrēts ar reģistrācijas 

Nr.3.1.2.8/2021/836) ar lūgumu atļaut savienot Zilupes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu 

ar Zilupes pilsētas pārvaldes sekretāra amatu.  

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas 

novada pašvaldības dome konstatēja:  

Aina Agaki, pamatojoties uz Zilupes novada domes 2020.gada 23.decembra sēdes 

lēmumu „Par pilnvarojuma tiesību pagarināšanu” (protokols Nr.18, 5.§), no 2021.gada 9.janvāra 

ievēlēta par Zilupes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju.  

Aina Agaki ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 15. un 16.punkts nosaka “Valsts amatpersonas ir: 

[..]16) publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks;”. 

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmā 

daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, 

uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai saimniecisko darbību individuālā komersanta 

statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā 

ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav 

paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.”. 

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta trešā daļa 

nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ar citu amatu 

tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas amata pienākumus, ja šī 

amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav 

paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.”.  

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtā 

daļa nosaka: “Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu 

savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar: 

1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem 

līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos 

šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību; 

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/61913#p7
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2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, veterinārārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī 

veicot šo darbu kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju 

ienākuma nodokli"; 

3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības veicējam 

saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek gūti 

ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma, 

prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta profesionālās darbības; 

4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo 

nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju 

ienākuma nodokli"; 

5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā, ja tas 

nerada interešu konfliktu; 

6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada 

interešu konfliktu; 

7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.”. 

 Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtā 

daļa nosaka: “Pašvaldības domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, kurš ieņem algotu amatu 

pašvaldības domē, pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks, publiskas personas iestādes 

vadītājs un viņa vietnieks, Valsts prezidenta kancelejas vadītājs un viņa vietnieks, Saeimas 

Administrācijas ģenerālsekretārs, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs novada pašvaldībā, 

publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kā arī šā likuma 1. panta 8. punkta "c" 

apakšpunktā minētās kapitālsabiedrības valdes loceklis papildus šā likuma 6. panta ceturtajā 

daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju 

apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi; 

2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai 

koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 

apstiprinājusi amatā: a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas 

kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā 

kapitālsabiedrībā, b) citu amatu publiskas personas institūcijā, c) eksperta (konsultanta) darbu, 

kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā organizācija vai tās 

pārstāvniecība (misija).”. 
Līdz ar to Ainai Agaki kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var savienot Zilupes 

novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja tas nerada 

interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida 

atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.  

Ainu Agaki Zilupes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā ievēlēja Zilupes novada 

dome.  

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

6.punktu Ludzas novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību (Ciblas 

novada pašvaldība, Kārsavas novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība, Zilupes novada 

pašvaldība) institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, Ludzas novada dome ir 

institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot Zilupes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 

amatu ar Zilupes pilsētas pārvaldes sekretāra amatu.  

Izvērtējot Zilupes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pienākumus vienlaikus ar 

Zilupes pilsētas pārvaldes sekretāra amata pienākumiem, Ludzas novada pašvaldības dome 

konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.  

Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un 

valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto 

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/61913#p1
https://likumi.lv/ta/id/61913#p6
https://likumi.lv/ta/id/61913#p6
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atļauju savienot amatus, Ainai Agaki ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta 

iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Zilupes novada 

bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pienākumus vienlaikus ar Zilupes pilsētas pārvaldes sekretāra 

amatu, pastāv iespēja, ka Aina Agaki var nonākt interešu konflikta situācijā. 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

7.panta ceturto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā Ludzas novada 

domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, 
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra 

Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut Ainai Agaki, <personas kods>, savienot Zilupes novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja amatu ar Ludzas novada pašvaldības Zilupes pilsētas pārvaldes sekretāra amatu. 

2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 189.panta 

pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona 

tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601. 

 

 

                                                                          54.§ 

 

Par grozījumiem Ludzas novada domes 2020.gada 26.novembra sēdes lēmumā                            

„Par jaunizveidojamā Ludzas  novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam 

un Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.18, 5.§) 

Ziņo: E.Mekšs 

 

Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības 

programmas 2021.-2027. gadam izstrāde ir uzsākta 2020.gada novembrī un turpinās 

nepārtraukti. Ir notikušas darba grupu sēdes un veikta dokumentu izstrāde. Darbs pie attīstības 

dokumentu izstrādes turpinās.  

Pamatojoties uz “Teritorijas attīstības plānošanas likumu” 4.panta 1.daļu, 12.panta 

1.punktu; Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.1., 3.2.nodaļu un 66.pantu,  

Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās 

un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada 

domes finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, 
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra 

Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt aktualizēto Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas                             

2021.-2037.gadam izstrādes darba uzdevumu (1.pielikums). 

2. Apstiprināt aktualizēto Ludzas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam 

izstrādes darba uzdevumu (2.pielikums). 

3. Papildināt Stratēģijas un Programmas izstrādes Darba grupu ar šādiem darba grupas 

dalībniekiem: 

3.1. Ilona Mekša, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieks; 

3.2. Viola Andruščenko, Attīstības un plānošanas nodaļas vecākais projekta vadītājs; 

3.3. Ilona Rimša, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs. 

4. Atcelt Ludzas novada domes 2020.gada 26.novembra sēdes lēmuma (protokols Nr.18, 

5.§) „Par jaunizveidojamā Ludzas  novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam un 

Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu” 2. un 4.punktu. 

5.  Lēmumu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 
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                                                                              55.§ 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu 

Ziņo: E.Mekšs 

 

           Izskatot Salnavas pagasta zemnieku saimniecības “Kolnasāta”, reģistrācijas numurs 

42401019672, 30.08.2021. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā  2021.gada 

30.augustā ar reģistrācijas Nr.3.1.1.5/2021/3003-S, par zemes nomas tiesību piešķiršanu no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060231 Stacijas ielā 45, Ludza, Ludzas nov. 

papildus daļu zemes 237 kv.m platībā zemes paplašināšanai pārvietojumā tirdzniecības kioska 

uzturēšanai, kurš tiks izmantots ātrai ēdināšanai, Ludzas novada dome konstatēja, ka:  

          ar Ludzas novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmuma (protokols Nr.11, 6.§) “Par 

zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” 2.punktu tika piešķirtas zemes 

nomas tiesības Salnavas pagasta zemnieku saimniecībai “Kolnasāta”, reģistrācijas numurs 

42401019672, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060231 Stacijas ielā 45, Ludza, 

Ludzas nov. daļu zemes 40 kv.m platībā pārvietojumā tirdzniecības kioska novietošanai. 

          Ludzas novada pašvaldība 2017.gada 30.jūnijā noslēdza zemes nomas līgumu                         

Nr.Z-044/2017 ar Salnavas pagasta zemnieku saimniecības “Kolnasāta”, reģistrācijas numurs 

42401019672, par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060231 Stacijas ielā 

45, Ludza, Ludzas nov. daļu 40 kv.m platībā no 2017.gada 1.jūlija līdz 2027.gada 30.jūnijam. 

          Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.punkts nosaka, ka lēmumu par 

neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs. 

          Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 

          Saskaņā ar neatkarīga vērtētāja (SIA “DZIETI”) 2021.gada 20.septembra vērtējumu                  

Nr.Z-21/415: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060231 nošķirtās daļas 277 kv.m 

nomas maksa gadā ir 147,00 EUR (bez PVN) un pievienotās vērtības nodoklis 30,87 EUR, kā arī 

neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa ir 150,00 EUR (ar PVN).  

           Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu 

Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu un Latvijas 

Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 

(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

          1. Piešķirt Salnavas pagasta zemnieku saimniecībai “Kolnasāta”, reģistrācijas numurs 

42401019672, nomā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060231 Stacijas ielā 45, 

Ludza, Ludzas nov. papildus daļu 237 kv.m platībā zemes paplašināšanai pārvietojumā 

tirdzniecības kioska uzturēšanai.  

          2. Noteikt par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060231 daļu 277 kv.m platībā 

nomas maksu 147,00 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis 30,87 EUR. 

          3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai grozīt Ludzas novada pašvaldības 

2017.gada 30.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.Z-044/2017 ar Salnavas pagasta zemnieku 

saimniecībai “Kolnasāta”, reģistrācijas numurs 42401019672, par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68010060231 Stacijas ielā 45, Ludza, Ludzas nov. nošķirto daļu 277 kv.m platībā. 

         4. Uzdot Salnavas pagasta zemnieku saimniecībai “Kolnasāta” apmaksāt Ludzas novada 

pašvaldībai neatkarīgā vērtētāja izdevumu summu 150,00 EUR (ar PVN) - vienreizējais 

maksājums).   

         5. Gadījumā, ja nomas līgums nav parakstīts viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas 

datuma, šis lēmums tiek atzīts par spēkā neesošu.     
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                                                                              56.§ 

 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 

Ziņo: E.Mekšs 

 

Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 20.septembrī saņemts I<Vārds, Uzvārds>, 

<personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>., iesniegums (reģ.20.09.2021., Nr.3.1.1.5/2021/3370-

S) par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6868 009 0439, platība 0,05ha.  

Minētā zemes vienība, pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības domes 2011. gada 

27.jūlija lēmumu “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0439 iznomāšanu” 

(sēdes prot. Nr.10, 21.&) bija iznomāta Irēnai Kaupužei personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām. 

2011. gada 2.augustā, starp Kārsavas novada pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses  

un <Vārds, Uzvārds> kā nomnieku no otras puses,  tika noslēgts  lauku apvidus zemes nomas 

līgums Nr. 147, uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim. 

 Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.2.apakšpunkts nosaka, ka šo 

noteikumu 29.2.apakšpunktā minētajā gadījumā (zeme tiek iznomāta personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām) nomas maksa gadā ir 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, 

nepiemērojot  šo noteikumu 5. punktā noteikto zemesgabala minimālo nomas maksu 28 euro 

gadā. 

 Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 53.punkts nosaka, ka 

iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma 

termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma 

kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. 

             Ņemot vērā to, ka nomnieks godprātīgi pilda nomas līguma noteikumus, pamatojoties uz 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” trešās daļas 53.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris 

Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET 

– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

   1. Pagarināt 2011.gada 1.augustā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.147, par zemes 

vienības  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0439, platība 0,05 ha, iznomāšanu personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām Malnavas pagasta teritorijā līdz 2031.gada 31.decembrim. 

   2. Noteikt par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0439, platība 0,05 ha,  

nomas maksa ir 0,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā. 

  3. Uzdot zemes lietu vecākajai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā sagatavot 

grozījumus  2011.gada 1.augustā  noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr.147. 

 

  

                                                                           57. §   

 

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, iesniegto zemes 

https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
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ierīcības projekta lietu nekustamā īpašuma „Žodzēni” (nekustamā īpašuma kadastra numurs 

6892 008 0132) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68920060145, 

Rundēnu pagastā, Ludzas novadā, Ludzas novada dome konstatē, ka:  

         Zemes ierīcības projektu izstrādājusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu 

mērnieks” sertificēts zemes ierīkotājs Aivars Strazds, sertifikāts Nr. AA0054, derīgs līdz 

06.12.2025.. 

         Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur 

laika zīmogu. Dokumenta parakstīšanas datums 17.09.2021., plkst. 17:44:15 EEST. 

            Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes 2021.gada 

11.jūnija zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem” (reģ. Nr. 3.5.3/2021/94-N). 

      Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

68920060145, izveidojot divas zemes vienības, atbilstoši iesniegtajam grafiskajam pielikumam. 

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Latvijas Republikas 

pastāvošajiem noteikumiem. 

       Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar zemes īpašnieku, VSIA "Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi" Latgales reģiona meliorācijas nodaļu  un Ludzas novada 

būvvaldi. 

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.punktu, Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un                            

23.2. punktu, Ludzas novada pašvaldības 2013. gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 

„Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi un Grafiskā daļa.”, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Žodzēni” (kadastra numurs 

6892 008 0132) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68920060145, Rundēnu pagastā, Ludzas 

novadā, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Projektēto zemes vienību Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums 68920060196) ar 

aptuveno platību 11,2 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, saglabāt nekustamā 

īpašuma „Žodzēni”, Rundēnu pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs 

6892 008 0132) sastāvā. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 (plānotais kadastra apzīmējums 68920060197) ar 

aptuveno platību 12,5 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu izveidot jaunu 

nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Mazžodzēni”, Rundēnu pagasts, Ludzas novads. Zemes 

vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā 

norādītajiem. Konkrētus nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus, to izraisošo 

objektu atrašanās vietas un platības precizē zemes vienību instrumentāli uzmērot. 

5. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā 

apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā. 

6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā. 

7. Lēmumu elektroniski izsūtīt: 

  - atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības  

                  projekta  izstrādes  noteikumi”  47.punktu  desmit  darbdienu  laikā   -  Valsts  zemes  

                  dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai: kac.rezekne@vzd.gov.lv; 

- sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Austrumu mērnieks”: 

https://www.zmni.lv/agent/janis-sutins/
mailto:kac.rezekne@vzd.gov.lv
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austrumu.mernieks@inbox.lv.  

8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo 

aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša  laikā  no  lēmuma  

paziņošanas  dienas. 

 

Pielikumā: zemes ierīcības projekta grafiskā daļa uz vienas lapas. 

 

 

                                                                           58.§   
 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu 

Ziņo: E.Mekšs 

 

Ir saņemts SIA „AMETRS” 17.09.2021. iesniegums (reģistrēts 17.09.2021.                               

Nr.3.1.1.5/2021/3345-S), kurā tiek lūgts noteikt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem                  

Nr.6890 002 0180;  6890 002 0181 lietošanas mērķus.  

SIA „AMETRS” norāda, ka ir veikta SIA „MYRTILLUS” piederošo nekustamo īpašumu 

“Eglaines”, “Jaungriezītes”, “Piepes”, “Cildas”, “Sniegrozes”, “Sili”, Pušmucovas pagastā, 

Ludzas novadā: 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6890 002 0182, 6890 002 0147, 6890 002 

0080, 6890 002 0079, 6890 002 0118, 6890 002 0132 apvienošana, jaunizveidotās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6890 002 0180 kadastrālā uzmērīšana, plānu izgatavošana; 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6890 002 0144, 6890 002 0152, 6890 002 0143 

apvienošana, jaunizveidotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6890 002 0181 kadastrālā 

uzmērīšana, plānu izgatavošana.  

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.punkts nosaka, ka Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna 

zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

            Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris 

Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET 

– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.6890 002 0180, kopplatību 10,98 ha 

noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 0201 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.6890 002 0181, kopplatību 6,48 ha noteikt 

nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība. 

 

                                                                           59.§   

 

Par nekustamā īpašuma „Akmentiņi”,  kadastra numurs  6854 004 0064, sadalīšanu  

un  jauna nekustamā īpašuma izveidošanu 

Ziņo: E.Mekšs 

 

Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 16.septembrī ir saņemts nekustamā īpašuma  

“Akmentiņi”, kadastra numurs 6854 004 0064, īpašnieka pilnvarotās personas 2021.gada 

13.septembra iesniegums (reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 16.09.2021.,                                   

Nr.3.1.1.5/2021/3318-S) par šā nekustamā sadalīšanu, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un 

nosaukuma piešķiršanu jaunajam  nekustamajam īpašumam. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32., 33.pantu, pēc tiesīgās 

mailto:austrumu.mernieks@inbox.lv
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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,  atklāti 

balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, 

Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs 

Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada 

dome NOLEMJ: 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Akmentiņi“, kadastra numurs 6854 004 0064, sadalīšanai, 

atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0065, kuras kopplatība 8,3 ha, 

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Piešķirt izveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  6854 004 0065, nosaukumu „Laukakmentiņi“. 

 

 

 

                      60.§ 

      

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai  

18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā  

Ziņo: E.Mekšs 

 

2021.gada 17.septembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas 

18.novembra ielā 27, Ludzā pārvaldnieka SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas 

numurs 42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. 

ar Nr.3.1.1.8/2021/3342-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas 18.novembra 

ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā energoefektivitātes pasākumi veikšanai (kāpņu telpās logu bloku 

nomaiņai).  

2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas 

novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un 

dzīvojamo māju renovācijai”” 15.2.punktu, pašvaldība piešķir līdzfinansējumu 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kas minēti šo noteikumu 11.3.punktā: un 15.2.2. 

apakšpunktā noteikts, ka daudzdzīvokļu mājas kopējā platība ir no 3001 m
2
 līdz 4000 m

2
 ne 

vairāk kā EUR 12000,00. 

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 18.novembra iela 27, Ludza, 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 
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dokumenti. 

Komisijas sēdē izskatīja SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” piedāvāto darbu tāmi  

Nr. BN-23/21 kāpņu telpās logu nomaiņu par summu EUR 10495,54  un pamatojoties uz 

2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19  15.2.1. punktu, komisija 

iesaka piešķirt  līdzfinansējumu – 50% apmērā, tas ir EUR 5247,77 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”                        

15.2.2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, 

Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta 

Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; 

Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt dzīvojamās mājas 18.novembra iela 27, Ludza, Ludzas novads koplietošanas 

telpu, kāpņu telpās logu nomaiņai, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 50% no darbu 

tāmes, tas ir EUR 5247,77 (pieci tūkstoši divi simti četrdesmit septiņi euro un 77 centu) apmērā. 

 2.  Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu. 

 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

                                                                      61.§ 

 

Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

Ziņo: E.Mekšs, A.Meikšāns. D.Koževnikova, K.Nikolajeva, J.Atstupens 

 

Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 20.septembrī tika saņemta pirkuma līguma kopija; 

pirkuma līgums noslēgts starp pārdevēju <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā 

dzīvesvieta>, kuru pārstāv pilnvarotā persona <Vārds, Uzvārds>, un pircējiem <Vārds, 

Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>un <Vārds, Uzvārds>, <personas 

kods> <deklarētā dzīvesvieta> par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6801 005 0125,  Kr. 

Barona ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanu un tika lūgts Ludzas novada pašvaldību 

izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz atsavināmo nekustamo īpašumu.  

Pārbaudot iesniegtos dokumentus, tika konstatēts, ka pirkuma līgums noslēgts 2021.gada 

17.septembrī, to sastādīja un apliecināja zvērināta notāre Ilze Metuzāle, pirkuma līguma reģistra 

numurs 5903. Nekustamais īpašuma sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 005 

01255, tā platība – 1306 kv.m. Līgumā norādīta darījuma summa EUR 3000,00 (trīs tūkstoši eiro 

00 centi). 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6801 005 0125 lietošanas mērķis saskaņā ar 

Ludzas teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

un Grafiskā daļa” ir: Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 

teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā 

norādīta lietošanas mērķa, kods 0501. 

Iegādājoties zemes gabalu, pašvaldība ierīkos šajā teritorijā publisku atpūtas un 

rekreācijas vietu, turpinot jau uzsākto publiski izmantojamo perspektīvo pilsētas centra zonu 

attīstību, kas atbilst likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6. punktā norādītajai 

pašvaldības autonomajai funkcijai - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 

iedzīvotāju veselīga dzīvesveida nodrošināšana. 

28.09.2010. MK noteikumu Nr.919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma 

tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem" 3.punkts nosaka, ja vietējai pašvaldībai atsavināmais 

nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot 

teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas 
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dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību 

pašvaldības funkciju īstenošanai, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc 

pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

Izskatot iesniegtos dokumentus, Ludzas novada pašvaldība secina, ka atsavināmais 

nekustamais īpašums ar kadastra Nr.6801 005 0125,  Kr. Barona ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā, 

ir nepieciešams pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai (parku, skvēru un zaļo zonu 

ierīkošana un uzturēšana), tā izmantošana iepriekšminētajam mērķim veicinās iedzīvotāju 

veselīgu dzīvesveidu. 

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 2. un 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 28.09.2010. MK noteikumu 

Nr.919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un 

termiņiem" 3. punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita 

Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, 

Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – 

nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu ar 

kadastra Nr.6801 005 0125,  Kr. Barona ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā, kas sastāv no  zemes 

vienības 1306 kvadrātmetru platībā likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6. 

punktā norādītās pašvaldības autonomās funkcijas - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 

uzturēšana, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida nodrošināšana, izpildei.   

2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai līdz 2021.gada 1.oktobrim 

sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma darījumu ar pārdevēju <Vārds, Uzvārds>, <personas 

kods> <deklarētā dzīvesvieta>, kuru pārstāv pilnvarotā persona <Vārds, Uzvārds>.  

3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Edgaru Mekšu parakstīt 

nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 

4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma iegādes izdevumus EUR 3000,00 (trīs tūkstoši eiro 00 

centi) apmērā jāsedz no Ludzas novada pašvaldības budžeta, 10 (desmit) dienu laikā pēc šī 

lēmuma pieņemšanas ieskaitot naudu pircēju norādītajā bankas kontā. 

5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības sekretārei Inārai Vondai nosūtīt izrakstu no sēdes 

protokola  pārdevējas <Vārds, Uzvārds> pilnvarotajai personai <Vārds, Uzvārds> uz viņas 

norādīto dzīvesvietas adresi: <deklarētā dzīvesvieta> kā arī zvērinātai notārei Ilzei Metuzālei uz 

viņas prakses vietu Cēsu iela 31-k-9, Rīga. 

6. Uzdot Ludzas novada pašvaldības sekretārei Inārai Vondai nosūtīt izrakstu no sēdes 

protokola <Vārds, Uzvārds> uz viņa dzīvesvietas <adresi>, un <Vārds, Uzvārds> uz viņa 

dzīvesvietas <adresi>. 

7. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim Vilhelmam Kušneram ne 

vēlāk kā trešajā dienā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās,  nosūtīt šo lēmumu par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, 

8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 

S.Jakovļevam. 

 

  

      62. § 

 

Par Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra                                      

Teātra ielā 10, Kārsavā, Ludzas novadā sniegto pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

Ziņo: E.Mekšs 

 

             Pamatojoties uz likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 8.pantu, 

kas nosaka sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas samaksas vispārējos principus, likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav 
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aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem 

pakalpojumiem, 2003.gada 27.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.275 “Sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas 

tiek segtas no pašvaldības budžeta”, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris 

Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET 

– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu 

centra Teātra ielā 10, Kārsavā, Ludzas novadā pakalpojumu cenrādi: 

1.1. dienas aprūpes centra pakalpojums personai ar GRT (garīga rakstura traucējumiem), 

kurai ir pašaprūpes iemaņas - EUR 15.29 dienā, saskaņā ar 1. pielikumu,  

1.2. dienas aprūpes centra pakalpojums personai ar GRT (garīga rakstura traucējumiem), 

kurai nepieciešams atbalsts aprūpē - EUR 10.55 dienā, saskaņā ar 2.pielikumu, 

1.3. specializētās darbnīcas pakalpojums personai ar GRT (garīga rakstura traucējumiem) 

– EUR 15.21 dienā, saskaņā ar 3.pielikumu, 

1.4. dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem -           

EUR 17.83 dienā, saskaņā ar 4.pielikumu, 

1.5. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem -    

EUR 29.66 stundā, saskaņā ar 5.pielikumu. 

2. Par lēmuma 1.punktā noteiktajiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis netiek 

piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu. 

3. Pēc citu pašvaldību pieprasījuma Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālā 

sociālo pakalpojumu centra Teātra ielā 10, Kārsavā, Ludzas novadā pakalpojumi tiek sniegti pēc 

lēmuma 1.punktā apstiprinātā cenrāža. 

 

 

 

63.§ 

 

Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta “Konkurentspējīgas uzņēmējdarbības  

vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā”  

īstenošanai 

Ziņo: E.Mekšs; A.Ņukša 

 

           Uzklausot ziņojumu par grozījumiem lēmuma projektā (precizēta aizņēmuma summa). 

Sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem. 

 

 

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,  atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, 

Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET 

– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut ņemt 

2021.gadā Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta 

“Konkurentspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas 

novadu teritorijā“ īstenošanai 486 303 EUR apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 

25 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 3 gadiem. 

Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets. 

 

 

         64.§ 
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Par ēdināšanas pakalpojumu izmaksām Ludzas novada izglītības iestāžu  

vispārizglītojošo programmu izglītojamiem 

Ziņo: E.Mekšs; A.Ņukša, A.Ļubka 

 

             Uzklausot ziņojumu par grozījumiem lēmuma projektā (grozīts lēmuma projekta 

3.punkts). Sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem. 

 

             Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

14.punkta g) apakšpunktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot: PAR – 12 

(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

             1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu izmaksas Ludzas novada izglītības iestāžu 

vispārizglītojošo programmu izglītojamiem, saskaņā ar 1. pielikumu. 

              2. No 01.09.2021. līdz 31.12.2021. noteikt maksu par ēdināšanas izdevumiem par vienu 

launaga porciju 0.60 EUR tiem vispārizglītojošo programmu izglītojamiem, kuriem pašvaldība 

nesedz launaga ēdināšanas izdevumus. 

             3. No 01.09.2021. līdz 31.12.2021. noteikt vispārizglītojošās skolās personāla maksu par 

ēdināšanas izdevumiem par vienu pusdienu porciju, saskaņā ar 1.pielikumu: 

3.1. Ciblas vidusskolā – EUR 2,10; 

3.2. Pušmucovas pamatskolā – EUR 2,96. 

            4. No 01.10.2021. līdz 31.12.2021. noteikt vispārizglītojošās skolās personāla maksu par 

ēdināšanas izdevumiem par vienu pusdienu porciju, saskaņā ar 1.pielikumu: 

4.1. Ludzas pilsētas vidusskolā  – EUR 1,85; 

4.2. Ludzas 2.vidusskolā – EUR 2,02; 

4.3. Pildas pamatskolā – EUR 3,20; 

4.4. Mežvidu pamatskolā – EUR 2,49; 

4.5. Salnavas pamatskolā – EUR 3.14; 

4.6. Mērdzenes pamatskolā – EUR 2,05. 

 

 

                   65.§ 

 

Par Ludzas novada pašvaldības pārstāvi Malnavas koledžas padomē 

Ziņo: E.Mekšs 

 

Ludzas novada dome ir izskatījusi Malnavas koledžas 2021.gada 10.septembra vēstuli 

Nr.1.12/40 “Par Ludzas novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Malnavas koledžas padomē” 

(Ludzas novada pašvaldībā saņemta 10.09.2021., reģistrēta ar reģistrācijas numuru 
3.1.1.8/2021/3209-S) ar lūgumu pašvaldībai ar izvirzīt pārstāvi darbam Malnavas koledžas 

padomē.  

          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar 

Latvijas Republikas 2006.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.367 “Malnavas koledžas 

nolikums” 11.6.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; 

saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo 

daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Ināra Silicka), Ludzas novada dome 

NOLEMJ:   
        1. Par Ludzas novada pašvaldības pārstāvi darbam Malnavas koledžas padomē deleģēt 

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieci Ināru Silicku.  

2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai lēmuma izrakstu nosūtīt Malnavas koledžai. 
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3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 

S.Jakovļevam.  

 

66.§  

 

Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.jūlija lēmumā                             

“Ludzas novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana” 

Ziņo: E.Mekšs 

 

Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.jūlija ārkārtas sēdes lēmumu 

“Ludzas novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana” (protokols Nr.2, 2.§) no Ludzas 

novada pašvaldības domes deputātiem tika ievēlētas Ludzas novada pašvaldības domes 

pastāvīgās komitejas, t.sk. Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas sastāvā tika ievēlēts deputāts Toms Vorkalis. 

2021.gada 16.augustā Ludzas novada pašvaldības domes deputāts Toms Vorkalis 

iesniedza Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā 

saņemts 16.08.2021., reģistrēts ar reģistrācijas numuru 2.2.25.2/2021/2802-S) par savu deputāta 

pilnvaru nolikšanu pirms termiņa..  

 Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta sēdē tika pieņemts lēmums „Par 

Ludzas novada pašvaldības domes deputāta T.Vorkaļa deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms 

termiņa” (protokols Nr.7, 72.§).  

Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmā daļa nosaka: “Ja ievēlētais domes 

deputāts miris, atteicies vai citu iemeslu dēļ zaudējis vai nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas 

nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts.”. 

Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas „Kārtība, kādā nosakāms deputāta kandidāts 

bijušā deputāta vietā” (apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013.gada 6.marta protokola 

lēmumu Nr.6) 2.punkts nosaka: “Vēlēšanu komisija deputāta kandidātu nosaka pēc vēlēšanu 

rezultātu aprēķināšanas protokola. Bijušā deputāta vietā no tā paša deputātu kandidātu saraksta 

uzaicināms stāties nākamais kandidāts, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu.”. 

Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 2021.gada 31.augusta lēmumu 

„Par  Ludzas novada pašvaldības domes deputāta kandidātu, kurš uzaicināms stāties bijušā 

deputāta Toma Vorkaļa vietā, izvirzīšanu” (sēdes protokols Nr.10, 1.punkts), bijušā Ludzas 

novada deputāta Toma Vorkaļa vietā ir uzaicināms stāties „LATGALES PARTIJA” deputāta 

kandidāts Dace Tihovska. 

2021.gada 6.septembrī Ludzas novada pašvaldības domes deputāta kandidātam Dacei 

Tihovskai tika nosūtīta vēstule Nr.3.1.1.8/2021/1880-N “Uzaicinājums stāties bijušā deputāta 

vietā”. 2021.gada 8.septembrī Ludzas novada pašvaldībā tika saņemts Ludzas novada 

pašvaldības domes deputāta kandidāta Daces Tihovskas iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā 

saņemts 06.09.2021., reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.8/2021/3177-S) par piekrišanu 

stāties bijušā Ludzas novada pašvaldības domes deputāta Toma Vorkaļa vietā. 

          Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 50.pantu un 55.pantu, Ludzas novada 

pašvaldības 02.07.2021. saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Ludzas novada pašvaldības nolikums” 

5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, 

Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta 

Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; 

Ludzas novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.jūlija ārkārtas sēdes lēmumā 

“Ludzas novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana” (protokols Nr.2, 2.§) šādus 

grozījumus: 

1. Izslēgt no Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas sastāva Tomu Vorkali. 
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2. Ievēlēt Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas sastāvā deputātu Daci Tihovsku. 

 

 

                   67.§ 

 

Par Ludzas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva un nolikuma 

apstiprināšanu 

Ziņo: E.Mekšs 

 

              Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.panta 

trešo daļu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, 

Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta 

Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; 

Ludzas novada dome NOLEMJ: 

 

          1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Administratīvo komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Edgars Skruļs – Kārsavas novada pašvaldības vides pārvaldības speciālists; 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks-atbildīgais sekretārs: 

Ilona Seņkova – Juridiskās nodaļas juriskonsulte; 

Komisijas locekļi: 

Aleksandrs Narnickis –Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vides inženieris; 

Raitis Osipovs – Ludzas novada bāriņtiesas locekļa palīgs, vecākais lietvedis; 

          Arturs Isakovičs - Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas inženierkomunikāciju 

piesaistes  galvenais specialists;  

Katrīna Skrebinska – Ludzas novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece; 

Jolanta Strogonova – Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķe. 

 

2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu, saskaņā 

ar 1.pielikumu. 

3. Šis lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.oktobrī. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušus visus Ludzas novadā iekļauto 

vietējo pašvaldību (Ciblas novada pašvaldības, Ludzas novada pašvaldības, Kārsavas novada 

pašvaldības, Zilupes novada pašvaldības) iepriekš pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar 

Administratīvās komisijas sastāvu, izveidošanu un darbību. 

  

 

      68.§ 

 

Par atlīdzību par darbu komisijās 

Ziņo: E.Mekšs 

 

           Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ludzas 

novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) atlīdzības nolikuma Nr.1/2021 6.1.apakšpunktu, 

kas nosaka, ka Dome nosaka atlīdzību par darbu komisijās, valdēs, padomēs un darba grupās, 

apstiprinot stundas tarifa likmi, atklāti balsojot: PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 
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1. Noteikt Ludzas novada domes izveidoto komisiju priekšsēdētājiem un locekļiem, kas 

nav Ludzas novada pašvaldības centrālās administrācijas vai pašvaldības iestāžu darbinieki, 

stundas tarifa likmi EUR 6.70.  

2. Noteikt maksimālo stundu skaitu mēnesī – 30 stundas. 

 

69.§ 

 

Par Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas skaitlisko sastāvu un komisijas locekļu 

kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu  

Ziņo: E.Mekšs 

 

            Pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 

1.panta pirmo daļu, 2.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un 9.pantu, atklāti balsojot:                   

PAR – 12 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, 
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra 

Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

    1. Izveidot Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisiju 7 (septiņu) locekļu sastāvā.  

          2. Noteikt, ka Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijai ir pašvaldības iestādes 

statuss, juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701. 

          3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Sergejam Jakovļevam organizēt pašvaldības 

iestādes “Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisija” reģistrēšanu Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra Publisko personu un iestāžu sarakstā. 

          4. Noteikt Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas 

termiņu no 2021.gada 24.septembra līdz 2021.gada 29.septembrim ieskaitot (veidlapa 

pielikumā). 

     5. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Sergejam Jakovļevam nodrošināt paziņojuma par 

Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas kārtību izlikšanu 

redzamā vietā pie Ludzas novada pašvaldības administratīvās ēkas un Ludzas novada 

pašvaldības pilsētas un pagasta pārvaldes ēkām. 

 

 
 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.03. 

 

Veikts domes sēdes audioieraksts. 

 

Sēdi vadīja                                            E.Mekšs 

Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 24.septembrī. 

Sēdi protokolēja                      I.Vonda 

Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 24.septembrī. 

 

 

 


