LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

Reģistr cijas Nr.90000017453, Rai a iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
T lrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

LUDZAS NOVADA DOMES
S DES PROTOKOLS

Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

2013.gada 23.maijā

Protokols Nr. 10

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēdi atkl j plkst. 10.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdēt ja Al na Gendele
Protokolē – administrat v s nodaļas pašvald bas sekret re Ināra Vonda
S d piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Juris Atstupens (sēdē piedal s no plkst. 10.03), Voldemārs
Diba ins, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Tatjana Loseviča, Valent na
Lukina, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Ksenija Miklaševiča, Olga Petrova
S d nepiedalās: Jevge ijs Lukašenoks – R g ; Anatolijs Stjade – R g
S d klātesošas personas: Vilhelms Kušners, zemes ier c bas inženieris; Vladimirs
Vasiļevskis, datort kla administrators; Krist ne Nikolajeva, juridisk s nodaļas vad t ja; Aina
Poikāne, nekustam pašuma ekonomiste; Vija Laizāne, nodokļu ekonomiste; Fridijs Bokišs,
novada pašvald bas izpilddirektora vietnieks; Sergejs Jakovļevs, novada pašvald bas
izpilddirektors
Bez tam s d piedalās: Sergejs Timofejevs, laikraksta „Ludzas Zeme” žurn lists
Atklāti balsojot: „par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
I.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova),
„pret” – nav, „atturas” – nav, domes sēdes darba k rt ba apstiprin ta. Sēdes darba k rt b 37
jaut jumi.
Sēdes vad t ja A.Gendele pied v balsot par domes sēdes papildus darba k rt bu. Sēdes
papildus darba k rt b ir 5 jaut jumi.
Domes s des papildus darba kārt ba:
1. Par adreses pieš iršanu ēk m.
2. Par ēku uzturēšanai nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu.
3. Par divu zemes lietošanas mēr u noteikšanu zemes vien bai.
4. Par groz jumiem Ludzas novadpētniec bas muzeja nolikum .
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5. Par groz jumiem Ludzas novada domes 26.04.2012. sēdes lēmum „Par autoceļa A12
tranz tielu posmu nodošanu valsts pašum ” (protokols Nr.11, 62. §).
Atklāti balsojot: „par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova),
„pret” – nav, „atturas” – nav, domes sēdes papildus darba k rt ba apstiprin ta.
Darba kārt ba:
1. Par adreses pieš iršanu zemes vien b m.
2. Par pašuma nosaukuma un adreses pieš iršanu zemes vien bai un ēk m.
3. Par uzmēr t s zemes plat bas, lietošanas mēr a un apgrūtin jumu apstiprin šanu.
4. Par adrešu mai u vai dzēšanu Ludzas novad .
5. Par zemes nomas ties bu pieš iršanu un nomas l guma noslēgšanu.
6. Par zemes vien bas atdal šanu no nekust m pašuma un pašuma nosaukumu
pieš iršanu.
7. Par pašuma nosaukuma pieš iršanu zemes vien bai.
8. Par zemes gabala (adrese) sadal šanu atseviš s zemes vien b s, jaunas adreses
pieš iršanu atdal tai zemes vien bai.
9. Par zemes vien bu atdal šanu un jauna nosaukuma pieš iršanu.
10. Par zemes lietošanas mēr a noteikšanu zemes vien bai.
11. Par uzmēr t s plat bas, zemes lietošanas mēr a un apgrūtin jumu apstiprin šanu.
12. Par zemes nomas ties bu pieš iršanu un nomas l guma noslēgšanu.
13. Par Ludzas novada domes 2012.gada 20.decembra lēmuma (sēdes protokols Nr.32.,
18. §,1.p.) „Par zemes nomas ties bu pieš iršanu un nomas l gumu noslēgšanu” groz šanu.
14. Par nekustam pašuma nodokļa par da, pamatpar da palielin juma un nokavējuma
naudas dzēšanu.
15. Par nekustam pašuma nodokļa par da, pamatpar da palielin juma un nokavējuma
naudas dzēšanu.
16. Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da
k rt b no O. O. (par pašumu (adrese), kadastra numurs 6892 009 0009).
17. Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da
k rt b no J. T. (par pašumu ar kadastra numuru 6858 002 0450).
18. Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da
k rt b no J. A.(par pašumu ar kadastra numuru 6888 001 0181).
19. Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da
k rt b no D. P. (par pašumu ar kadastra numuru 6850 004 0140).
20. Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da
k rt b no V. M. (par zemes gabalu ar kadastra numuru 6892 007 0058).
21. Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da
k rt b no L. S. (par zemes gabalu ar kadastra numuru 6850 002 0209).
22. Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da
k rt b no S. U. (par zemes gabalu ar kadastra numuru 6858 002 0816).
23. Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da
k rt b no R. S. (par zemes gabalu ar kadastra numuru 6860 004 0048).
24. Par noteikumu „K rt ba, k d noris atkl ta balsošana ar vēlēšanu z mēm”
apstiprin šanu.
25. Par neiz rēto dz vokļu apsaimniekošanas un apkures maksas apmaksu.
26. Par pašvald bas l dzfinansējuma pieš iršanu daudzdz vokļu m jai „Ciemati”, Pildas
pagasts, Ludzas novads.
27. Par pašvald bas l dzfinansējuma pieš iršanu daudzdz vokļu m jai Latgales
iel 96, Ludz , Ludzas novads.
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28. Par pašvald bas l dzfinansējuma pieš iršanu daudzdz vokļu m jai Skolas iel 27A,
Ludz , Ludzas novads.
29. Par pašvald bas l dzfinansējuma pieš iršanu daudzdz vokļu m jai Rai a iel 34,
Ludz , Ludzas novads.
30. Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas autoceļu programm 2013. gadam.
31. Par nekustam pašuma, zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apz mējumu 6860
001 0630, 1,6 ha plat b , kas atrodas Istras pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai.
32. Par 2013.gada 28.febru ra Ludzas novada domes lēmuma „Par dz vokļa Nr. 8,
Liep jas iel 17A, Ludz , Ludzas novads nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.4, 53.§) 1., 3.,
4. punkta atcelšanu.
33. Par nekustam pašuma, zemes gabala (starpgabala) ar kadastra Nr. 6850 007 0067,
0,6 ha plat b , kas atrodas Cirmas pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai.
34. Par nekustam pašuma, zemes gabala (starpgabala) ar kadastra Nr. 6850 007 0068,
0,5 ha plat b , Cirmas pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai.
35. Par nekustam pašuma, zemes gabala (starpgabala), kas atrodas Kr slavas iel 29A,
Ludz , Ludzas novad otr s izsoles rezult ta un treš s izsoles noteikumu un s kumcenas
apstiprin šanu.
36. Par nekustam pašuma, zemes gabala (starpgabala), Tirgus iel 2A, Ludz , Ludzas
novad otr s izsoles rezult ta un treš s izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu.
37. Par Ludzas novada domes priekšsēdēt jas vietnieka atvaļin jumu.
38. Par adreses pieš iršanu ēk m.
39. Par ēku uzturēšanai nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu.
40. Par divu zemes lietošanas mēr u noteikšanu zemes vien bai.
41. Par groz jumiem Ludzas novadpētniec bas muzeja nolikum .
42. Par groz jumiem Ludzas novada domes 26.04.2012. sēdes lēmum „Par autoceļa A12
tranz tielu posmu nodošanu valsts pašum ” (protokols Nr.11, 62. §).
1.§
Par adreses piešķiršanu zemes vien bām
V.Kušners
1.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.apr ļa r kojumu Nr.158
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 557
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0773 Amoli a iel 5, Ludza, Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2013.gada 10.maij veicot zemes gabala Amoli a iel 5, Ludza,
Ludzas novads uzmēr šanu, tika noteikta zemes gabala plat ba 557 kv.m. Pamatojoties uz SIA
„KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes gabala Amoli a iel 5, Ludza,
Ludzas novads pl ns mērog 1:500), Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Ludzas novada pašvald bas Ludzas
pilsētas zemes komisijas 2013.gada 14.maija protokola Nr.8 lēmumu un Ludzas novada
teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
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Pieš irt Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr tošam zemes
gabalam 557 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0773 ( pašuma kadastra numurs
6801 001 0772) adresi Amoli a iela 5, Ludza, Ludzas novads.
2.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.apr ļa r kojumu Nr.158
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 373
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0565 Ave u iel 13, Ludza, Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2013.gada 10.maij veicot zemes gabala Ave u iel 13, Ludza,
Ludzas novads uzmēr šanu, tika noteikta zemes gabala plat ba 373 kv.m. Pamatojoties uz SIA
„KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes gabala Ave u iel 13, Ludza,
Ludzas novads pl ns mērog 1:500), Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Ludzas novada pašvald bas Ludzas
pilsētas zemes komisijas 2013.gada 14.maija protokola Nr.8 lēmumu un Ludzas novada
teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Pieš irt Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr tošam zemes
gabalam 373 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0565 ( pašuma kadastra numurs
6801 001 0494) adresi Ave u iela 13, Ludza, Ludzas novads.
3.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.apr ļa r kojumu Nr.158
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 485
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0579 iršu iel 56, Ludza, Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2013.gada 10.maij veicot zemes gabala iršu iel 56, Ludza,
Ludzas novads uzmēr šanu, tika precizēta zemes gabala plat ba (no 485 kv.m uz 464 kv.m).
Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes gabala
iršu iel 56, Ludza, Ludzas novads pl ns mērog 1:500), Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Ludzas novada
pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2013.gada 14.maija protokola Nr.8 lēmumu un
Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija kop g s sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Pieš irt Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr tošam zemes
gabalam 464 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0579 ( pašuma kadastra numurs
6801 001 0577) adresi iršu iela 56, Ludza, Ludzas novads.
4.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.apr ļa r kojumu Nr.158
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 649
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0684 Pu u iel 11, Ludza, Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA „KVINTESENCE”
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(reģistr cijas Nr.42403023757) 2013.gada 10.maij veicot zemes gabala Pu u iel 11, Ludza,
Ludzas novads uzmēr šanu, tika precizēta zemes gabala plat ba (no 649 kv.m uz 642 kv.m).
Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes gabala
Pu u iel 11, Ludza, Ludzas novads pl ns mērog 1:500), Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Ludzas novada
pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2013.gada 14.maija protokola Nr.8 lēmumu un
Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija kop g s sēdes
atzinumu, atklāti balsojot, Ludzas novada dome nolemj:
Pieš irt Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr tošam zemes
gabalam 642 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0684 ( pašuma kadastra numurs
6801 001 0684) adresi Pu u iela 11, Ludza, Ludzas novads.
5.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.apr ļa r kojumu Nr.158
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 676
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0783 Piekrastes iel 1, Ludza, Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2013.gada 10.maij veicot zemes gabala Piekrastes iel 1, Ludza,
Ludzas novads uzmēr šanu, tika precizēta zemes gabala plat ba (no 676 kv.m uz 653 kv.m).
Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes gabala
Piekrastes iel 1, Ludza, Ludzas novads pl ns mērog 1:500), Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Ludzas novada
pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2013.gada 14.maija protokola Nr.8 lēmumu un
Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija kop g s sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Pieš irt Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr tošam zemes
gabalam 653 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0783 ( pašuma kadastra numurs
6801 001 0782) adresi Piekrastes iela 1, Ludza, Ludzas novads.

2.§
Par pašuma nosaukuma un adreses piešķiršanu zemes vien bai un kām
V.Kušners
Izskatot A. R., dz vo (adrese), 09.05.2013. iesniegumu, reģ. 09.05.2013. ar
Nr.3.1.1.11.2/974, par pašuma nosaukuma un adreses pieš iršanu nekust mam pašumam ar
kadastra numuru 6850 004 0297, kurš sast v no zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6850
004 0297 un d rza m ji as (adrese). Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktuun Ludzas novada teritori l s
un att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12
balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

1. Pieš irt Ludzas novada pašvaldības, reģistr cijas numurs 90000017453, nekustamam
pašumam ar kadastra numuru 6850 004 0297, kurš sast v no zemes vien bas 0,05 ha plat b ar
kadastra apz mējumu 6850 004 0297,(adrese).

6
2. Pieš irt Ludzas novada pašvaldības, reģistr cijas numurs 90000017453, piekr tošai
zemes vien bai 0,05 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 004 0297 un A. R., personas kods
XXX, piederošai d rza m ji ai adresi (adrese).
3.§
Par uzm r tās zemes plat bas, lietošanas m rķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu
V.Kušners
1.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.apr ļa r kojumu Nr.158
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 557
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0773 Amoli a iel 5, Ludza, Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2013.gada 10.maij veicot zemes gabala Amoli a iel 5, Ludza,
Ludzas novads uzmēr šanu, tika noteikta zemes gabala plat ba 557 kv.m. Pamatojoties uz SIA
„KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes gabala Amoli a iel 5, Ludza,
Ludzas novads pl ns mērog 1:500), Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas
2013.gada 14.maija protokola Nr.8 lēmumu un Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s
komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Apstiprin t Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr toš zemes
gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 557 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001
0773 ( pašuma kadastra numurs 6801 001 0772) Amoli a iel 5, Ludza, Ludzas novads. Zemes
lietošanas mēr is ar kodu 0601 – individu lo dz vojamo m ju apbūve.
2. Apstiprin t zemes gabalam ar kadastra apz mējumu 6801 001 0773 apgrūtin jumus:
2.1. zemes pašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (6801 001 0773 002) – 0,0053 ha,
2.2. pierobeža – 0,0557 ha.
2.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.apr ļa r kojumu Nr.158
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 373
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0565 Ave u iel 13, Ludza, Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2013.gada 10.maij veicot zemes gabala Ave u iel 13, Ludza,
Ludzas novads uzmēr šanu, tika noteikta zemes gabala plat ba 373 kv.m. Pamatojoties uz SIA
„KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes gabala Ave u iel 13, Ludza,
Ludzas novads pl ns mērog 1:500), Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Ludzas novada pašvald bas Ludzas
pilsētas zemes komisijas 2013.gada 14.maija protokola Nr.8 lēmumu un Ludzas novada
teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr toš zemes
gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 373 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001
0565 ( pašuma kadastra numurs 6801 001 0494) Ave u iel 13, Ludza, Ludzas novads. Zemes
lietošanas mēr is ar kodu 0601 – individu lo dz vojamo m ju apbūve.
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2. Apstiprin t zemes gabalam ar kadastra apz mējumu 6801 001 0565 apgrūtin jumus:
2.1. zemes pašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (6801 001 0565 001) – 0,0034 ha,
2.2. pierobeža – 0,0373 ha.
3.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.apr ļa r kojumu Nr.158
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 485
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0579 iršu iel 56, Ludza, Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2013.gada 10.maij veicot zemes gabala iršu iel 56, Ludza,
Ludzas novads uzmēr šanu, tika precizēta zemes gabala plat ba (no 485 kv.m uz 464 kv.m).
Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes gabala
iršu iel 56, Ludza, Ludzas novads pl ns mērog 1:500), Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Ludzas novada
pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2013.gada 14.maija protokola Nr.8 lēmumu un
Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr toš zemes
gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 464 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001
0579 ( pašuma kadastra numurs 6801 001 0577) iršu iel 56, Ludza, Ludzas novads. Zemes
lietošanas mēr is ar kodu 0601 – individu lo dz vojamo m ju apbūve.
2. Apstiprin t zemes gabalam ar kadastra apz mējumu 6801 001 0579 apgrūtin jumus:
2.1. zemes pašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (6801 001 0579 001) – 0,0047 ha,
2.2. pierobeža – 0,0464 ha.
4.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.apr ļa r kojumu Nr.158
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 649
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0684 Pu u iel 11, Ludza, Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2013.gada 10.maij veicot zemes gabala Pu u iel 11, Ludza,
Ludzas novads uzmēr šanu, tika precizēta zemes gabala plat ba (no 649 kv.m uz 642 kv.m).
Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes gabala
Pu u iel 11, Ludza, Ludzas novads pl ns mērog 1:500), Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Ludzas novada
pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2013.gada 14.maija protokola Nr.8 lēmumu un
Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr toš zemes
gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 642 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001
0684 ( pašuma kadastra numurs 6801 001 0684) Pu u iel 11, Ludza, Ludzas novads. Zemes
lietošanas mēr is ar kodu 0601 – individu lo dz vojamo m ju apbūve.
2. Apstiprin t zemes gabalam ar kadastra apz mējumu 6801 001 0684 apgrūtin jumus:
2.1. zemes pašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (6801 001 0684 001) – 0,0056 ha,
2.2. pierobeža – 0,0642 ha.
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5.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.apr ļa r kojumu Nr.158
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 676
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0783 Piekrastes iel 1, Ludza, Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2013.gada 10.maij veicot zemes gabala Piekrastes iel 1, Ludza,
Ludzas novads uzmēr šanu, tika precizēta zemes gabala plat ba (no 676 kv.m uz 653 kv.m).
Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes gabala
Piekrastes iel 1, Ludza, Ludzas novads pl ns mērog 1:500), Ludzas novada pašvald bas Ludzas
pilsētas zemes komisijas 2013.gada 14.maija protokola Nr.8 lēmumu un Ludzas novada
teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr toš zemes
gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 653 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001
0783 ( pašuma kadastra numurs 6801 001 0782) Piekrastes iel 1, Ludza, Ludzas novads. Zemes
lietošanas mēr is ar kodu 0601 – individu lo dz vojamo m ju apbūve.
2. Apstiprin t zemes gabalam ar kadastra apz mējumu 6801 001 0783 apgrūtin jumus:
2.1. zemes pašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (6801 001 0783 001) – 0,0038 ha,
2.2. pierobeža – 0,0653 ha.
6.
Ar Ludzas pilsētas domes sēdes 2010.gada 23.decembra lēmumu (protokols Nr.33.13.§)
„Par zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai” 1.93.punktu tika atz ts,
ka zemes gabals 5975 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 008 0085 Latgales š ērsiela,
Ludza, Ludzas novads ir piekr tošs Ludzas novada pašvald bai, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likumu „Valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to nostiprin šanu
zemesgr mat ” 3.panta ceturto daļu, k ar 13.panta pirmo daļu. SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2013.gada 30.apr l veicot zemes gabala ar kadastra apz mējumu
6801 008 0085 Latgales š ērsiela, Ludza, Ludzas novads uzmēr šanu, tika precizēta zemes
gabala plat ba (no 5975 kv.m uz 5971 kv.m). Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE”
sagatavotajiem zemes lietošanas dokumentiem (zemes gabala Latgales š ērsiela, Ludza, Ludzas
novads pl ns mērog 1:2000) un Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas
2013.gada 20.maija lēmumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības, reģistr cijas Nr.90000017453, piekr toš
zemes gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 5971 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801
008 0085 Latgales š ērsiela, Ludza, Ludzas novads. Zemes lietošanas mēr is ar kodu 1101 –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodal juma josl un ceļu nodal juma josl .
2. Apstiprin t zemes gabalam Latgales š ērsiela, Ludza, Ludzas novads apgrūtin jumu:
pierobeža – 0,5971 ha.
7.
Ar Ludzas pilsētas domes sēdes 2010.gada 23.decembra lēmumu (protokols Nr.33.13.§)
„Par zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai” 1.92.punktu tika atz ts,
ka zemes gabals 10708 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 008 0084 Latgales iela, Ludza,
Ludzas novads ir piekr tošs Ludzas novada pašvald bai, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likumu „Valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat ”
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3.panta ceturto daļu, k ar 13.panta pirmo daļu. SIA „KVINTESENCE” (reģistr cijas
Nr.42403023757) 2013.gada 2.apr l veicot zemes gabala ar kadastra apz mējumu 6801 008 0084
Latgales iela, Ludza, Ludzas novads uzmēr šanu, tika precizēta zemes gabala plat ba (no 10708
kv.m uz 10930 kv.m). Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes lietošanas
dokumentiem (zemes gabala Latgales iela, Ludza, Ludzas novads pl ns mērog 1:1000) un
Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2013.gada 20.maija lēmumu
(protokols Nr.9), atklāti balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības, reģistr cijas Nr.90000017453, piekr toš
zemes gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 10930 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801
008 0084 Latgales iela, Ludza, Ludzas novads. Zemes lietošanas mēr is ar kodu 1101 – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodal juma josl un ceļu nodal juma josl .
2. Apstiprin t zemes gabalam Latgales iela, Ludza, Ludzas novads apgrūtin jumus:
2.1. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko t klu gaisvadu l niju pilsēt s un ciemos ar
nomin lo spriegumu l dz 20 kV – 0,1029 ha,
2.2. aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas l dz 2 m dziļum – 0,0736
ha,
2.3. aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas l dz 2 m dziļum – 0,0104
ha,
2.4. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru t klu un kabeļu kanaliz ciju –
0,0311 ha,
2.5. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru t klu un kabeļu kanaliz ciju –
0,0315 ha,
2.6. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru t klu un kabeļu kanaliz ciju –
0,0893 ha,
2.7. aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanaliz cijas vadu – 0,0086 ha,
2.8. pierobeža – 1,0930 ha.
8.
Ar Ludzas pilsētas domes sēdes 2010.gada 23.decembra lēmumu (protokols Nr.33.13.§)
„Par zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai” 1.61.punktu tika atz ts,
ka zemes gabals 6630 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 003 0238 Blauma a iela,
Ludza, Ludzas novads ir piekr tošs Ludzas novada pašvald bai, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likumu „Valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to nostiprin šanu
zemesgr mat ” 3.panta ceturto daļu, k ar 13.panta pirmo daļu. SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2013.gada 15.apr l veicot zemes gabala ar kadastra apz mējumu
6801 003 0238 Blauma a iela, Ludza, Ludzas novads uzmēr šanu, tika precizēta zemes gabala
plat ba (no 6630 kv.m uz 6626 kv.m). Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem
zemes lietošanas dokumentiem (zemes gabala Blauma a iela, Ludza, Ludzas novads pl ns
mērog 1:1000) un Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2013.gada
20.maija lēmumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības, reģistr cijas Nr.90000017453, piekr toš
zemes gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 6626 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801
003 0238 Blauma a iela, Ludza, Ludzas novads. Zemes lietošanas mēr is ar kodu 1101 – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodal juma josl un ceļu nodal juma josl .
2. Apstiprin t zemes gabalam Blauma a iela, Ludza, Ludzas novads apgrūtin jumus:
2.1. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko t klu gaisvadu l niju pilsēt s un ciemos ar
nomin lo spriegumu l dz 20 kV – 0,1046 ha,
2.2. aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas l dz 2 m dziļum – 0,1006
ha,
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2.3. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru t klu un kabeļu kanaliz ciju –
0,1402 ha,
2.4. pierobeža – 0,6626 ha.
9.
Ar Ludzas pilsētas domes sēdes 2010.gada 23.decembra lēmumu (protokols Nr.33.13.§)
„Par zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai” 1.72.punktu tika atz ts,
ka zemes gabals 944 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 004 0731 D rzu š ērsiela,
Ludza, Ludzas novads ir piekr tošs Ludzas novada pašvald bai, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likumu „Valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to nostiprin šanu
zemesgr mat ” 3.panta ceturto daļu, k ar 13.panta pirmo daļu. SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2013.gada 2.apr l veicot zemes gabala ar kadastra apz mējumu
6801 004 0731 D rzu š ērsiela, Ludza, Ludzas novads uzmēr šanu, tika precizēta zemes gabala
plat ba (no 944 kv.m uz 945 kv.m). Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem
zemes lietošanas dokumentiem (zemes gabala D rzu š ērsiela, Ludza, Ludzas novads pl ns
mērog 1:500) un Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2013.gada
20.maija lēmumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības, reģistr cijas Nr.90000017453, piekr toš
zemes gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 945 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801
004 0731 D rzu š ērsiela, Ludza, Ludzas novads. Zemes lietošanas mēr is ar kodu 1101 – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodal juma josl un ceļu nodal juma josl .
2. Apstiprin t zemes gabalam D rzu š ērsiela, Ludza, Ludzas novads apgrūtin jumus:
2.1. aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas l dz 2 m dziļum – 0,0901
ha,
2.2. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru t klu un kabeļu kanaliz ciju –
0,0496 ha,
2.3. pierobeža – 0,0945 ha.
4.§
Par adrešu mai u vai dz šanu Ludzas novadā
V.Kušners
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.pantu, Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 „Adres cijas sistēmas noteikumi”, Ludzas
novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t zemes vien bai ar kadastra apz mējumu 6850 002 0140 un ēk m ar kadastra
apz mējumiem 6850 002 0140 001, 002, 003, 004, 005, 6850 001 0141 006 adresi „Rica”,
Krjakova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, (kods 105886861).
2. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra inform cijas sistēmas adresi „Rica”,
Zeļčeva, Cirmas pagasts, Ludzas novads, (kods 104894158).
3. Main t zemes vien bai ar kadastra apz mējumu 6850 003 0286 un ar to funkcion li
saist t m ēk m adresi „Ogl tes”, Pļ tova, Cirmas pagasts, Ludzas novads uz adresi „Ogl tes”,
Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
4. Main t zemes vien bai ar kadastra apz mējumu 6888 005 0052 un ar to funkcion li
saist t m ēk m adresi „Rū ši”, Peļ i, Pure u pagasts, Ludzas novads uz adresi „Rū ši”, Eniki,
Pure u pagasts, Ludzas novads.
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5. Pieš irt zemes vien bai ar kadastra apz mējumu 6888 001 0280 un ar to funkcion li
saist tai ēkai adresi „Bērzi i 1”, Stoponi, Pure u pagasts, Ludzas novads.
6. Pieš irt zemes vien bai ar kadastra apz mējumu 6858 010 0111 un ar to funkcion li
saist tai ēk m adresi „Vēlaine 1”, Krievu Gorbuni, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
7. Ar š lēmuma 3., 4., 5., 6.punkta spēk st šanos spēku zaudē Ludzas novada domes
sēdes 2013.gada 25.apr ļa lēmuma (protokols Nr.7.2.§) „Par adrešu pieš iršanu, mai u un
dzēšanu Ludzas novad ” 5.punkts, 16.punkts, 24.punkts un 44.punkts.
8. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra inform cijas sistēmas adresi "L dumnieki",
Kovaļki, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, (kods 103708580).
5.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
V.Kušners
1.
Izskatot P. L., dz vo (adrese), 14.05.2013. iesniegumu, reģ. 14.05.2013. ar
Nr.3.1.1.11.2/1008, par zemes gabala 0,6 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6858 006 0156
Isnaudas pagasts, Ludzas novads pieš iršanu nom .
Zemes gabals 0,6 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6858 006 0156 Isnaudas pagasts,
Ludzas novads ir ieskait ts zemes rezerves zemes fond . Zemes gabals nav apbūvēts.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administrat v procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iest de vai tiesa nedr kst atteikties izlemt jaut jumu, pamatojoties uz
to, ka šis jaut jums nav noregulēts ar likumu vai citu rējo normat vo aktu (iest žu un tiesu
juridisk s obstrukcijas aizliegums). Tas nedr kst atteikties piemērot ties bu normu, pamatojoties
uz to, ka š ties bu norma neparedz piemērošanas meh nismu, ka tas nav piln gs vaiu nav izdoti
citi normat vie akti, kas tuv k regulētu attiec g s ties bu normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai
uz gad jumu, kad nav izveidota iest de vai nedarbojas iest de, kurai š ties bu norma ir j piemēro
vai cit d veid j piedal s t s piemērošan .
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.apr ļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes
p rvald bas likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju p rvald bu
(koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka p rvald bu nodrošina pašvald bas.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvald bu zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznom t js pēc
tam, kad ir pie emts Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otraj daļ minētais lēmums par zemesgabala
iznom šanu ar apbūves ties b m, vai ar tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznom t js ir pie ēmis
lēmumu par zemesgabala iznom šanu bez apbūves ties b m, nosaka nomas maksu 1,5 % apmēr
no zemes kadastr l s vērt bas. Nomnieks papildus nomas maksai iznom t jam maks likumos
noteiktos nodokļus. Pašvald bai ir ties bas noteikt liel ku nomas maksas apmēru, izdodot
saistošos noteikumus. Ja pašvald bas saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala
nomas maksa gad ir: p rējos gad jumos - ne maz k k 1,5 % apmēr no zemes kadastr l s
vērt bas.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 14.panta pirm s daļas
2.punktu, 15.panta pirm s daļas 13.punktu, un 21.panta pirm s daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administrat vais procesa likums” 15.panta 12.daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.apr ļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes
p rvald bas likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvald bu zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu,
Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
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1. Pieš irt P. L., personas kods XXX, nom zemes vien bu 0,6 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6858 006 0156 Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada 1.jūniju.
2. Noslēgt zemes nomas l gumu ar P. L., personas kods XXX, par zemes vien bu 0,6 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6858 006 0156 Isnaudas pagasts, Ludzas novads termi no
2013.gada 1.jūnija l dz 2015.gada 31.maijam uz 2 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s vērt bas gad .
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas l gumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot Zemnieku saimniec bas „Lazdas” pašnieka J a Loča, juridisk adrese (adrese),
14.05.2013. iesniegumu, reģ. 14.05.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/1018, par zemes gabalu 2,8 ha plat b
ar kadastra apz mējumu 6888 004 0307, 1,6 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6888 004 0153,
5,6 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6888 001 0191 un 3,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu
6888 001 0113 Pure u pagasts, Ludzas novads pieš iršanu nom . Zemes gabali nav apbūvēti.
Zemes gabali 2,8 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6888 004 0307, 1,6 ha plat b ar
kadastra apz mējumu 6888 004 0153, 5,6 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6888 001 0191 un
3,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6888 001 0113 Pure u pagasts, Ludzas novads ir ieskait ti
zemes rezerves zemes fond .
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administrat v procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iest de vai tiesa nedr kst atteikties izlemt jaut jumu, pamatojoties uz
to, ka šis jaut jums nav noregulēts ar likumu vai citu rējo normat vo aktu (iest žu un tiesu
juridisk s obstrukcijas aizliegums). Tas nedr kst atteikties piemērot ties bu normu, pamatojoties
uz to, ka š ties bu norma neparedz piemērošanas meh nismu, ka tas nav piln gs vaiu nav izdoti
citi normat vie akti, kas tuv k regulētu attiec g s ties bu normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai
uz gad jumu, kad nav izveidota iest de vai nedarbojas iest de, kurai š ties bu norma ir j piemēro
vai cit d veid j piedal s t s piemērošan .
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.apr ļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes
p rvald bas likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju p rvald bu
(koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka p rvald bu nodrošina pašvald bas.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvald bu zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznom t js pēc
tam, kad ir pie emts Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otraj daļ minētais lēmums par zemesgabala
iznom šanu ar apbūves ties b m, vai ar tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznom t js ir pie ēmis
lēmumu par zemesgabala iznom šanu bez apbūves ties b m, nosaka nomas maksu 1,5 % apmēr
no zemes kadastr l s vērt bas. Nomnieks papildus nomas maksai iznom t jam maks likumos
noteiktos nodokļus. Pašvald bai ir ties bas noteikt liel ku nomas maksas apmēru, izdodot
saistošos noteikumus. Ja pašvald bas saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala
nomas maksa gad ir: p rējos gad jumos - ne maz k k 1,5 % apmēr no zemes kadastr l s
vērt bas.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 14.panta pirm s daļas
2.punktu, 15.panta pirm s daļas 13.punktu, un 21.panta pirm s daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administrat vais procesa likums” 15.panta 12.daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.apr ļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes
p rvald bas likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvald bu zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu,
Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
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1. Pieš irt Zemnieku saimniec bas „Lazdas”, reģistr cijas numurs 42401019668, nom
zemes vien bas: 2,8 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6888 004 0307, 1,6 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6888 004 0153 , 5,6 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6888 001 0191 un 3,5 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6888 001 0113 Pure u pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada
1.jūniju.
2. Noslēgt zemes nomas l gumu ar Zemnieku saimniec bas „Lazdas”, reģistr cijas
numurs 42401019668, par zemes vien b m: 2,8 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6888 004
0307 , 1,6 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6888 004 0153 , 5,6 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6888 001 0191 un 3,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6888 001 0113 Pure u
pagasts, Ludzas novads termi no 2013.gada 1.jūnija l dz 2015.gada 31.maijam uz 2 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s vērt bas gad .
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas l gumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.§
Par zemes vien bas atdal šanu no nekustāmā pašuma un
pašuma nosaukumu piešķiršanu
V.Kušners
Sakar ar to, ka Ludzas novada pašvald b ir sa emts iesniegums par atsavin šanu Ludzas
novada pašvald bai piekr toš s zemes vien bas (starpgabala) ar kadastra apz mējumu 6850 007
0067, ir nepieciešams atdal t zemes vien bu 0,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 007 0292
no nekust m pašuma ar kadastra numuru 6850 007 0067 Cirmas pagasts, Ludzas novads,
pieš irt pašuma nosaukuma nekustamam pašumam, kas sast v no zemes vien bas ar kadastra
apz mējumiem 6850 007 0067 „Zaļumi š”, Cirmas pagasts, Ludzas novads un jaunveidojam
nekustamam pašumam pieš irt pašuma nosaukuma, kas sast v no zemes vien bas ar kadastra
apz mējumiem 6850 007 0292 „Pakalni š”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi”, Ludzas novada domes teritori l s un
att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12
balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vien bu 0,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 007 0292 no nekust m pašuma ar
kadastra numuru 6850 007 0067 Cirmas pagasts, Ludzas novads.
2. Pieš irt atdal mam nekustamam pašumam, kurš sast v no zemes vien bas 0,5 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6850 007 0292, pašuma nosaukumu „Pakalniņš”, Cirmas
pagasts, Ludzas novads.
3. Pieš irt paliekošam nekustamam pašumam, kurš sast v no zemes vien bas 0,6 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6850 007 0067, pašuma nosaukumu „Zaļumiņš”, Cirmas
pagasts, Ludzas novads.
7.§
Par pašuma nosaukuma piešķiršanu zemes vien bai
V.Kušners
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
„Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas
2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele,
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L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Pieš irt Ludzas novada pašvaldības, reģistr cijas numurs 90000017453, nekustamam
pašumam ar kadastra numuru 6850 007 0068, kurš sast v no zemes vien bas 0,5 ha plat b ar
kadastra apz nējumu 6850 007 0068, pašuma nosaukumu „Zaļumiņš 1”, Cirmas pagasts, Ludzas
novads.
8.§
Par zemes gabala (adrese) sadal šanu
atsevišķās zemes vien bās, jaunas adreses piešķiršanu atdal tai zemes vien bai
V.Kušners
Sakar ar to, ka zemes vien bas 1070 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 007 0189
(adrese) atrodas J. T. piederoša d rza m ji a, k ar V. K. piederoša pirts ēka un d rza m ji a, ir
nepieciešams sadal t atsevišk s zemes vien b s.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsēt s” 2.pants nosaka, ka
l dz 1999.gada 1.martam Latvijas pilso i – dz vojam s ēkas pašnieki vai augļu d rza lietot ji,
kuriem zeme pieš irta augļu d rza ier košanai ar apbūves ties b m, var pieteikties uz zemes
iegūšanu pašum par maksu, ja bijušie zemes pašnieki vai vi u mantinieki nav piepras juši šo
zemi vai piepras juši par to kompens ciju, vai sa ēmuši l dzvērt gu zemi cit viet .
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 4.1 panta pirm s daļas 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras pieder ba
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekr t valstij un ierakst ma
zemesgr mat s uz valsts v rda, ja uz š s zemes ir juridisk m person m piederošas ēkas (būves)
vai t d m fiziskaj m person m piederošas ēkas (būves), kur m nav ties bu iegūt zemi pašum
saska ar zemes reformas likumiem.
Pamatojoties uz „Par zemes reformas pabeigšanu pilsēt s” 2.pantu, Latvijas Republikas
likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s”
4.1 panta pirm s daļas 4.punktu un Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas
2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atdal t no zemes vien bas 1070 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu.6801 007 0189
( pašuma kadastra numurs 6801 007 0188) (adrese) zemes vien bu ar plat bu 535 kv.m (vair k
vai maz k, cik būs zemi dab uzmērot), kas ir piekr toša Latvijas valstij (grafiskais pielikums
Nr.1).
2. Pieš irt atdal tai zemes vien bai 535 kv.m plat b un ar to funkcion li saist t m ēk m
adresi Atpūtas iela 22, Ludza, Ludzas novads.
3. Pieš irt zemes vien bai 535 kv.m plat b Atpūtas ielā 22, Ludza, Ludzas novads zemes
lietošanas mēr i ar koda 0601 (individu lo dz vojamo m ju apbūve).
4. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju izdar t izmai as Ludzas novada
Ludzas pilsētas Nekust m pašuma valsts kadastra inform ciju sistēm un kadastra kartē,
ievadot zemes vien bu ar jaunu kadastra apz mējumu k atseviš u pašumu.
9. §
Par zemes vien bu atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
V.Kušners
1.
Izskatot T. S., personas kods XXX, dz vo (adrese), 2013.gada 8.maija iesniegumu, reģ.
2013.gada 8.maij ar Nr.3.1.1.11.2/960, par zemes vien bu ar kadastra apz mējumiem 6892 005
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0113, 6892 007 0049 atdal šanu no nekustam pašuma ar kadastra numuru 6892 005 0201
(adrese).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam pašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.apr ļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi” un Ludzas
novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piekrist, ka T. S., personas kods XXX, atdala zemes vien bu 1,6 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6892 005 0113 un zemes vien bu 2,1 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 007
0049 no nekustam pašuma ar kadastra numuru 6892 005 0201 (adrese).
2. Atdal taj m zemes vien b m, 1,6 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 005 0113 un
2,1 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 007 0049, Rundēnu pagasts, Ludzas novads izveidot
jaunu nekustamo pašumu ar nosaukumu „Šahtas 1”.
2.
Izskatot A. ., personas kods XXX, dz vo (adrese), 2013.gada 9.maija iesniegumu, reģ.
2013.gada 9.maij ar Nr.3.1.1.11.2/966, par zemes vien bu ar kadastra apz mējumiem 6892 006
0064, 6892 006 0183 atdal šanu no nekustam pašuma ar kadastra numuru 6892 005 0191
(adrese).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam pašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.apr ļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
un Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piekrist, ka A. ., personas kods XXX, atdala zemes vien bu 4,1 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6892 006 0064 un zemes vien bu 5,3 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 006
0183 no nekustam pašuma ar kadastra numuru 6892 005 0191 (adrese).
2. Atdal taj m zemes vien b m, 4,1 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 006 0064 un
5,3 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 006 0183, Rundēnu pagasts, Ludzas novads izveidot
jaunu nekustamo pašumu ar nosaukumu „Ezermalas”.
3. Main t zemes vien bai 4,1 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 006 0064 un ar to
funkcion li saist t m ēk m adresi no „Ozolkalni”, Bezļesje, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
(kods 106415382) uz „Ezermalas”, Bezļesje, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
Plkst. 10.03 ierodas domes deput ts Juris Atstupens.
10. §
Par zemes lietošanas m rķa noteikšanu zemes vien bai
V.Kušners
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m pašuma lietošanas mēr u klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas
mēr u noteikšanas un mai as k rt ba”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.apr ļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu un Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas
2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns,
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E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

Noteikt zemes vien bai 1,4 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 004 0108, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads zemes izmantošanas mēr i ar kodu 0101 - zeme, uz kuras galven
saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba.
11. §
Par uzm r tās plat bas, zemes lietošanas m rķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu
V.Kušners
Izskatot mērniec bas firmas SIA „Kvintesence”, reģ. Nr.42403023757, izgatavoto Ludzas
novada Pildas pagasta zemes robežu pl na projektu zemes vien bai ar kadastra apz mējumu 6886
001 0212, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustam pašuma lietošanas mēr u klasifik cija un nekustam pašuma lietošanas
mēr u noteikšanas un mai as k rt ba” 17.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 „Zemes kadastr l s uzmēr šanas noteikumi”, un
emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2013.gada
16.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldībai, reģ.Nr. 90000017453, piekr tošai zemes vien bai
plat bu 1,86 ha ar kadastra apz mējumu 6886 001 0212 „Ambulance”, Pilda, Pildas pagasts,
Ludzas novads, saska ar izgatavoto zemes vien bas robežu pl nu mērog 1:2000.
2. Noteikt zemes vien bai ar kadastra apz mējumu 6886 001 0212 „Ambulance”, Pilda,
Pildas pagasts, Ludzas novads zemes izmantošanas mēr i ar kodu 0902 - ārstniec bas, vesel bas
un sociālās aprūpes iestāžu apbūve.
3. Apstiprin t zemes vien bai ar kadastra apz mējumu 6886 001 0212 „Ambulance”, Pilda,
Pildas pagasts, Ludzas novads apgrūtin jumus:
3.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvald bu autoceļiem –
0,37 ha;
3.2. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko t klu gaisvadu l niju pilsēt s un
ciemos ar nomin lo spriegumu l dz 20 kilovoltiem - 0,08 ha;
3.3. 161203 – pierobeža – 1,86 ha.
12. §
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
V.Kušners
Izskatot V. L., personas kods XXX, dz vo (adrese), 10.05.2013. iesniegumu, reģ.
10.05.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/984, par zemes vien bas 1,1 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6878
005 0310, Nirzas pagasts, Ludzas novads pieš iršanu nom .
Ludzas novada pašvald b ir iesniegti pieguļošo zemes vien bu pašnieku V. A., personas
kods XXX, 2013.gada 30.apr ļa iesniegums un N. K., personas kods XXX, 2013.gada 9.maija
iesniegums par zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apz mējumu 6878 005 0310, Nirzas
pagasts, Ludzas novads piekrišanu, ka vi i nepretendē nom t šo zemes gabalu (starpgabalu).
Zemes vien bas ar kadastra apz mējumiem 6878 005 0311, 6878 005 0306, kuras
robežojas ar zemes gabalu (starpgabalu) ar kadastra apz mējumu 6878 005 0310, ir piekr tošas
Ludzas novada pašvald bai.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.febru ra lēmumu (protokols Nr.2.,14.§,55.p.), tika
atz ts, ka zemes vien ba 1,1 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6878 005 0310, Nirzas pagasts,
Ludzas novads ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai.
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Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 3.daļas 16.1. punkts, nosaka, ka zemesgabali, kuri ir starpgabali,
inform cijas publiskošana nav oblig ta.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 3.daļas 18.3. punkts, nosaka, ka nomas maksa gad ir ne maz ka k 1,5 %
apmēr no zemes kadastr l s vērt bas.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 16.1.punktu un 18.3.punktu un Ludzas novada
domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Pieš irt V. L., personas kods XXX, nom zemes vien bu 1,1 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6878 005 0310, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada 1.jūniju bez apbūves
ties b m uz diviem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas l gumu ar Viktoru Levčenko uz zemes vien bu 1,1 ha plat b ar
kadastra apz mējumu 6878 005 0310, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vien bas kadastr l s vērt bas.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas juridiskai nodaļai sast d t zemes nomas l gumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
13. §
Par Ludzas novada domes 2012.gada 20.decembra l muma (s des protokols Nr.32., 18.
§,1.p.) „Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l gumu nosl gšanu” groz šanu
V.Kušners
Ar Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 20.decembra lēmumu (protokols Nr.32., 18.§,
1.p.) V. K., personas kods XXX, pieš irta nom zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6860
004 0087 (adrese) noš irta daļa 2,9 ha plat b .
2012.gada 27.decembr uz zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6860 004 0087
noš irto daļu 2,9 ha plat b noslēgts zemesgabala nomas l gums Nr.101 starp Ludzas novada
pašvald bu un V. K..
Ludzas novada dome ar 2013.gada 28.marta lēmumu (protokols Nr.5.,24.§) nolēma
sadal t zemes vien bu ar kadastra apz mējumu 6860 004 0087 un adresi (adrese), Ludzas novads
atseviš s zemes vien b s un k rezult t Nekustam pašuma valsts kadastra inform cijas
sistēm reģistrētas divas zemes vien bas: 3,52 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 004 0092
„Orhidejas”, Istra, Istras pagasts, Ludzas novads un 0,38 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860
004 0090 „Orhidejas 1”, Istra, Istras pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvald bas 2012.gada 27.decembra zemesgabala nomas
l guma Nr.101. 6.2.punktu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Groz t Ludzas novada domes 2012.gada 20.decembra lēmum (sēdes protokols Nr.32,
18. §, 1.p.) lemjoš s daļas 1. punktu un izteikt to š d redakcij : 1. Pieš irt V. K., personas kods
110865-12828, zemes vien bas noš irto daļu plat b 2,7 ha ar kadastra apz mējumu 6860 004
0092 (adrese) nom , saska ar grafisko pielikumu.
2. Lēmuma 1.punkts st jas spēk ar 2013.gada 1.jūniju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvald bas juridiskai nodaļai sast d t vienošan s par
groz jumiem 2012.gada 27.decembra zemesgabala nomas l gum Nr.101.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

14.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un
nokav juma naudas dz šanu
V.Laiz ne
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” (turpm k – Likuma) 26.panta
6. daļ noteikts, ka nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u neuzs k, ja piedzenam par da
kopsumma nav liel ka par 10 latiem.
Likuma 25.panta pirm s daļas 5.apakštunkt noteikts, ka nodokļa par du atļauts dzēst
nodokļu maks t jam – š Likuma 26.panta 6.1 daļ paredzētaj gad jum , ja triju gadu laik no
maks juma termi a iest šan s nav pie emts lēmums par nokavēto maks jumu piedzi u un
3.apakšpunkt noteikts, ka nodokļa par du atļauts dzēst fiziskajai personai - nodokļu maks t jam
- vi a n ves gad jum , ja nav iespējams no mantiniekiem piedz t nodokļu par dus, k ar ar tiem
saist t s soda naudas, nokavējuma naudas.
Likuma 25.panta trešaj daļ noteikts, ka pašvald bu budžetos ieskait m nekustam
pašuma nodokļa par dus, k ar ar tiem saist t s nokavējuma naudas un soda naudas š panta
pirmaj daļ noteiktajos gad jumos dzēš attiec g s pašvald bas.
Saska ar Likuma 25panta ceturto daļu pašvald bai reizi ceturksn j publicē sav m jas
lap inform cija par nodokļu par du dzēšanu.
Izvērtējot Ludzas novada domes r c b esošo inform ciju un ar lietu saist tos apst kļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 25.panta pirm s daļas
3. un 5.apakšpunktu, trešo un ceturto daļu, 26.panta 6.1 daļu, k ar Ludzas novada domes finanšu
past v g s komitejas, soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada
16.maija kop g s sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
1

nolemj:

1. Dzēst nekustam pašuma nodokļa par du, k ar ar to saist to pamatpar da
palielin jumu un nokavējuma naudu Ls 626,06 apmēr pašvald bas budžet saska
ar
pielikumu, t.sk.:
pamatpar ds Ls 350,81;
pamatpar da palielin jums Ls 17,54;
nokavējuma nauda Ls 257,71.
2. Pašvald bas m jas lap publicēt inform ciju par nekustam
dzēšanu.

pašuma nodokļa par du

15.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un
nokav juma naudas dz šanu
V.Laiz ne
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr. 1486
„K rt ba, k d budžeta iest des k rto gr matved bas uzskaiti” 99.pant noteikts, ka budžeta
iest de katr p rskata datum novērtē, vai past v objekt vi pier d jumi pras bu un samaks to
avansu sa emšanai, izvērtējot (ja tas ir iespējams) katru par dnieku un katru dar jumu. Ja š di
pier d jumi past v, izdevumus uzkr jumiem novērtē nedroš s (apšaub m s) summas apmēr vai

19
procentos no par da vērt bas un 100.pant noteikts, ka pras bas, kuru piedzi a saska ar ties bu
norm m ir neiespējama, jo par dnieks ir likvidēts vai miris vai ir pag jis par da piedzi as
iespējam bas termi š, izslēdz no uzskaites un atz st p rējos izdevumos, k ar samazina
izveidotos uzkr jumus nedrošiem (šaub giem) par diem, atz stot ie ēmumus no uzkr jumu
samazin juma.

Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 25panta ceturto daļu
pašvald bai reizi ceturksn j publicē sav m jas lap inform cija par nodokļu par du dzēšanu.

Izvērtējot Ludzas novada domes r c b esošo inform ciju un ar lietu saist tos apst kļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu
Nr. 1486 „K rt ba, k d budžeta iest des k rto gr matved bas uzskaiti” 99. un 100.pantu, k ar
Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas, soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu
past v g s komitejas 2013.gada 16.maija kop g s sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13
balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Dzēst nekustam pašuma nodokļa par du, k ar ar to saist to pamatpar da
palielin jumu un nokavējuma naudu Ls 3205,87 apmēr pašvald bas budžet saska
ar
pielikumu, t.sk.:
pamatpar ds Ls 1900,30;
pamatpar da palielin jums Ls 106,57;
nokavējuma nauda Ls 1199,00.
2. Pašvald bas m jas lap publicēt inform ciju par nekustam pašuma nodokļa par du dzēšanu.

16.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u
bezstr da kārt bā no O. O. (par pašumu (adrese) kadastra numurs 6892 009 0009)
V.Laiz ne
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo
daļu, O. O., personas kods XXX, ir uzskat ms par nekustam pašuma nodokļa maks t ju.
O. O. pieder nekustamais pašums (adrese) ar kadastra numuru 6892 009 0009.
pašuma ties bas nostiprin tas Ludzas zemesgr matu nodaļas Rundēnu pagasta
zemesgr matu nodal jum Nr. 22.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 1. un
2.pantu, par nekustamo pašumu ar kadastra numuru 6892 009 0009 un adresi (adrese),
2013.taks cijas gad j maks nekustam pašuma nodoklis Ls 24,17 kopsumm .
Maks šanas pazi ojums par nekustam pašuma nodokli 2013.gadam ar numuru 13-5570
O. O. tika izsūt ts 2013.gada 8.febru r un netika apstr dēts. Par 2013.gada pirmo ceturksni
nekustam pašuma nodoklis ir samaks ts. Par 2013.gada otro ceturksni nekustam pašuma
nodoklis nav apmaks ts.
Latgales apgabaltiesas 28.iecirk a zvērin ta tiesu izpild t ja Al na Kuprijanova pazi oja,
ka 2013.gada 11.jūnij p rdot O. O. piederošo nekustamo pašumu pirmaj izsolē.
Kopēj nodokļu par da summa uz izsoles dienu par nekustamo pašumu ar kadastra
numuru 6892 009 0009 Ls 6,17 apmēr (par ds Ls 6,09 un nokavējuma nauda Ls 0,08).
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmaj daļ
paredzēts, ka nodokļu maks jumus atbilstoši nodokļu deklar cijai, avansa maks jumu aprē inam,
k ar citiem dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles
(p rbaudes, rev zijas) aprē in tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti
nodokļu likumos vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma
naudu (turpm k — nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu
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maks jumu piedzi u bezstr da k rt b nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b ,
pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Saska ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnosac jumi, pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo daļu, likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu,
Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, likuma
„Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Latgales apgabaltiesas 28.iecirk a zvērin tas tiesu izpild t jas Al na
Kuprijanovas 2013.gada 7.maija sludin jumu laikrakst „Latvijas vēstnesis” par nekustam
pašuma „Pude i”, Rundēnu pagast Ludzas novad izsoli,
k ar Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas, soci lo, izgl t bas un kultūras
jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16.maija kop g s sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piedz t bezstr da k rt b no O. O., personas kods XXX, termi
nenomaks to
nekustam pašuma nodokli par nekustamo pašumu ar kadastra numuru 6892 009 0009 un adresi
(adrese), Ls 6,09 un nokavējuma naudu Ls 0,08; kop Ls 6,17 (seši lati 17 sant mi), piedzi u
vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo pašumu.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt sūdz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LS-4601).
Sūdz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
17.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da
kārt bā no J. T. (par pašumu (nosaukums) ar kadastra numuru 6858 002 0450)
K.Nikolajeva
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo
daļu, J. T., personas kods XXX, ir uzskat ms par nekustam pašuma nodokļa maks t ju.
2013.gada 30.janv r J. T., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu (nosaukums) ar kadastra numuru 6858 002 0450 tika pazi ots par
nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas (kalend rajam) gadam, nosūtot
maks šanas pazi ojumus pēc nor d t s adreses (adrese).
Minēto pazi ojumu Nr. 13-5068 par pašumu ar kadastra numuru 6858 002 0450 uz
kopējo summu Ls 265,71 (t.sk.: tekošie maks jumi - Ls 18,96, par ds - Ls 142,53, nokavējuma
nauda - Ls 104,22) J. T. nav apstr dējis un nodokļa par du nav samaks jis.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka J. T. nav maks jis nekustam pašuma nodokli likuma „Par nekustam
pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba 2013.gada
10.apr l nosūt ja vi am Nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojumu (br din jumu)
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Nr.3.1.8.2/443 par st vokli uz 2013.gada 10.apr li, atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa
maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln apmēr un noteiktajos termi os.
Ar šo pazi ojumu J. T. tika br din ts, ka laik nenomaks to nodokli un soda sankcijas
(pamatpar da palielin jumu un nokavējuma naudu) ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da
k rt b atbilstoši likumiem. Tomēr ar pēc br din juma nosūt šanas vi š nav samaks jis
nekustam pašuma nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu ar kadastra numuru 6858 002 0450 uz
2013.gada 10.apr li sast da Ls 253,91 (par zemi – Ls 250,66, par ēk m – Ls 3,25), kas ir
piedzenama no J. T. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek aprē in ta nokavējuma
nauda — no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrēt
nodokļa likum nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi. Atbilstoši Administrat v procesa likuma 361.panta pirmajai, otrajai, trešajai un
ceturtajai daļai, par piespiedu izpildi J. T. tika rakstveid br din ts.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, par piespiedu izpildi
adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo daļu,
likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo
un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo
daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
saska ar Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un
kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16. maija kop g s sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piedz t no J. T., personas kods XXX, bezstr da k rt b par nekustamo pašumu
(nosaukums) ar kadastra numuru 6858 002 0450, termi nenomaks to nekustam pašuma
nodokli Ls 152,02, nokavējuma naudu Ls 108,19, kop Ls 260,21, piedzi u vēršot uz par dnieka
naudas l dzekļiem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka
ien kumiem, noguld jumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m,
t s p rdodot un nekustamo pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt sūdz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
18.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da
kārt bā no J. A. (par pašumu (nosaukums) ar kadastra numuru 6888 001 0181)
K.Nikolajeva
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo
daļu, J. A., personas kods XXX, ir uzskat ma par nekustam pašuma nodokļa maks t ju.
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2013.gada 26.janv r J. A., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par zemes pašumu (nosaukums) ar kadastra numuru 6888 001 0181 tika
pazi ots par nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas (kalend rajam) gadam,
nosūtot maks šanas pazi ojumus pēc nor d t s adreses (adrese).
Minēto pazi ojumu Nr. 13-4147 par zemes gabalu ar kadastra numuru 6888 001 0181 uz
kopējo summu Ls 179,08 (t.sk.: tekošie maks jumi – Ls 33,39, par ds - Ls 120,27, nokavējuma
nauda - Ls 25,42) J. A. nav apstr dējusi un nodokļa par du nav samaks jusi.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka J. A. nav maks jusi nekustam pašuma nodokli likuma „Par nekustam
pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba 2013.gada
10.apr l nosūt ja vi ai Nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojumu (br din jumu)
Nr.3.1.8.2/436 par st vokli uz 2013.gada 10.apr li, atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa
maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln apmēr un noteiktajos termi os.
Ar šo pazi ojumu J. A. tika br din ta, ka laik nenomaks to nodokli un soda sankcijas
(pamatpar da palielin jumu un nokavējuma naudu) ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da
k rt b atbilstoši likumiem. Tomēr ar pēc br din juma nosūt šanas vi a nav samaks jusi
nekustam pašuma nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par zemes gabalu ar kadastra numuru 6888 001 0181 uz
2013.gada 10.apr li sast da Ls 158,53, kas ir piedzenama no J. A. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek aprē in ta nokavējuma
nauda — no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrēt
nodokļa likum nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi. Atbilstoši Administrat v procesa likuma 361.panta pirmajai, otrajai, trešajai un
ceturtajai daļai, par piespiedu izpildi tika rakstveid br din ts.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
saska ar Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un
kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16. maija kop g s sēdes atzinumu,atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piedz t no J. A., personas kods XXX bezstr da k rt b par nekustamo pašumu ar
kadastra numuru 6888 001 0181 termi nenomaks to nekustam pašuma nodokli Ls 136,97,
nokavējuma naudu Ls 32,70, kop Ls 169,67, piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem,
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kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem,
kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo
pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt sūdz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
19.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da
kārt bā no D.P. (par pašumu (nosaukums) ar kadastra numuru 6850 004 0140)
K.Nikolajeva
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo
daļu, D. P., personas kods XXX, ir uzskat ma par nekustam pašuma nodokļa maks t ju.
2013.gada 21.febru r D. P., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj
daļ noteiktaj k rt b , par zemes gabalu ar kadastra numuru 6850 004 0140 tika pazi ots par
nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas (kalend rajam) gadam, nosūtot
maks šanas pazi ojumus pēc nor d t s adreses: (adrese).
Minēto pazi ojumu Nr. 13-7457 par kopējo summu Ls 196,60 (t.sk. par ds Ls 108,58,
nokavējuma nauda Ls 19,08) D. P. nav apstr dējusi un nodokļa par du nav samaks jusi.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka D. P. nav maks jusi nekustam pašuma nodokli likuma „Par nekustam
pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba 2013.gada
10.apr l nosūt ja vi ai Nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojumu (br din jumu)
Nr.3.1.8.2/438 par st vokli uz 2013.gada 10.apr li, atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa
maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln apmēr un noteiktajos termi os.
Ar šo pazi ojumu D. P. tika br din ta, ka laik nenomaks to nodokli un soda sankcijas
(pamatpar da palielin jumu un nokavējuma naudu) ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da
k rt b atbilstoši likumiem. Tomēr ar pēc br din juma nosūt šanas vi a nav samaks jusi
nekustam pašuma nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par zemes gabalu ar kadastra numuru 6850 004 0140
sast da Ls 147,58, kas ir piedzenama no D. P. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek aprē in ta nokavējuma
nauda — no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrēt
nodokļa likum nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
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kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi. Atbilstoši Administrat v procesa likuma 361.panta pirmajai, otrajai, trešajai un
ceturtajai daļai, par piespiedu izpildi tika rakstveid br din ts.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
saska ar Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un
kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16. maija kop g s sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piedz t no D. P., personas kods XXX bezstr da k rt b par nekustamo pašumu ar
kadastra numuru 6850 004 0140, termi nenomaks to nekustam pašuma nodokli Ls 143,06,
nokavējuma naudu Ls 24,54, kop Ls 167,60, piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem,
kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem,
kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo
pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt sūdz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
20.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da
kārt bā no V. M. (par zemes gabalu ar kadastra numuru 6892 007 0058)
K.Nikolajeva
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo
daļu, V. M., personas kods XXX, ir uzskat ms par nekustam pašuma nodokļa maks t ju. Par
zemes gabalu ar kadastra numuru 6892 007 0058 2010.gada 17.jūnij tika noslēgts zemesgabala
nomas l gums Nr.9.
2013.gada 18.apr l V. M., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par zemes gabalu ar kadastra numuru 6892 007 0058 tika pazi ots par
nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas (kalend rajam) gadam, nosūtot
maks šanas pazi ojumus pēc nor d t s adreses (adrese).
Minēto pazi ojumu par kopējo summu Ls 109,39 (t.sk. par ds - Ls 60,39, nokavējuma
nauda – Ls 26,69) V. M. nav apstr dējis un nodokļa par du nav samaks jis.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka V. M. daudz gadus nav maks jis nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2013.gada 10.apr l nosūt ja vi am Nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojumu
(br din jumu) Nr.3.1.8.2/62 par st vokli uz 2013.gada 10.apr li, atg dinot, ka pamatojoties uz
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likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar likumu „Par nodokļiem un nodev m”,
nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln apmēr un noteiktajos termi os.
Ar šo pazi ojumu V. M. tika br din ts, ka laik nenomaks to nodokli un soda sankcijas
(pamatpar da palielin jumu un nokavējuma naudu) ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da
k rt b atbilstoši likumiem. Tomēr ar pēc br din juma nosūt šanas vi š nav samaks jis
nekustam pašuma nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par zemes gabalu ar kadastra numuru 6892 007 0058 uz
10.04.2013. sast da Ls 86,85, kas ir piedzenama no V. M. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek aprē in ta nokavējuma
nauda — no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrēt
nodokļa likum nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi. Atbilstoši Administrat v procesa likuma 361.panta pirmajai, otrajai, trešajai un
ceturtajai daļai, par piespiedu izpildi tika rakstveid br din ts.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
saska ar Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas, soci lo, izgl t bas un
kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16.maija kop g s sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piedz t no V. M., personas kods XXX, bezstr da k rt b par zemes gabalu ar kadastra
numuru 6892 007 0058 termi nenomaks to nekustam pašuma nodokli Ls 67,83, nokavējuma
naudu Ls 27,78, kop Ls 95,61, piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem, kas
par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem,
kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo
pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt sūdz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
21.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da
kārt bā no L. S. (par zemes gabalu ar kadastra numuru 6850 002 0209)
K.Nikolajeva
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo
daļu, L. S., personas kods XXX, ir uzskat ma par nekustam pašuma nodokļa maks t ju. Par
zemes gabalu ar kadastra numuru 6850 002 0209 2009.gada 12.febru r tika noslēgts
zemesgabala nomas l gums Nr.9.
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2013.gada 18.mart Lolitai Šočkai, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta
pirmaj daļ noteiktaj k rt b , par zemes gabalu ar kadastra numuru 6850 002 0209 tika
pazi ots par nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas (kalend rajam) gadam,
nosūtot maks šanas pazi ojumus pēc nor d t s adreses (adrese).
Minēto pazi ojumu par kopējo summu Ls 43,12 (t.sk.: par ds – Ls 23,64, nokavējuma
nauda – Ls 10,20) L. S. nav apstr dējusi un nodokļa par du nav samaks jusi.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka L. S. daudz gadus nav maks jusi nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2013.gada 10.apr l nosūt ja vi ai Nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojumu
(br din jumu) Nr.3.1.8.2/441 par st vokli uz 2013.gada 10.apr li, atg dinot, ka pamatojoties uz
likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar likumu „Par nodokļiem un nodev m”,
nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln apmēr un noteiktajos termi os.
Ar šo pazi ojumu L.S. tika br din ta, ka laik nenomaks to nodokli un soda sankcijas
(pamatpar da palielin jumu un nokavējuma naudu) ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da
k rt b atbilstoši likumiem. Tomēr ar pēc br din juma nosūt šanas vi a nav samaks jusi
nekustam pašuma nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par zemes gabalu ar kadastra numuru 6850 002 0209 uz
10.04.2013. sast da Ls 35,16, kas ir piedzenama no L. S. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek aprē in ta nokavējuma
nauda — no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrēt
nodokļa likum nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi. Atbilstoši Administrat v procesa likuma 361.panta pirmajai, otrajai, trešajai un
ceturtajai daļai, par piespiedu izpildi tika rakstveid br din ts.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
saska ar Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas, soci lo, izgl t bas un
kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16.maija kop g s sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
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1. Piedz t no L. S., personas kods XXX, bezstr da k rt b par zemes gabalu ar kadastra
numuru 6850 002 0209 termi nenomaks to nekustam pašuma nodokli Ls 27,45, nokavējuma
naudu Ls 10,91, kop Ls 38,36, piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem, kas
par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem,
kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo
pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt sūdz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.

22.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da
kārt bā no S. U. (par zemes gabalu ar kadastra numuru 6858 002 0816)
K.Nikolajeva
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo
daļu, S. U., personas kods XXX, ir uzskat ma par nekustam pašuma nodokļa maks t ju. Par
zemes gabalu ar kadastra numuru 6858 002 0816 2010.gada 27.decembr tika noslēgts
zemesgabala nomas l gums Nr. 154.
2013.gada 18.febru r S. U., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj
daļ noteiktaj k rt b , par zemes gabalu ar kadastra numuru 6858 002 0816 tika pazi ots par
nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas (kalend rajam) gadam, nosūtot
maks šanas pazi ojumus pēc nor d t s adreses (adrese).
Minēto pazi ojumu par kopējo summu Ls 64,89 (t.sk. par ds – Ls 36,46, nokavējuma
nauda – Ls 14,41) S. U. nav apstr dējusi un nodokļa par du nav samaks jusi.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka S. U. daudz gadus nav maks jusi nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2013.gada 10.apr l nosūt ja vi ai Nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojumu
(br din jumu) Nr.3.1.8.2/444 par st vokli uz 2013.gada 10.apr li, atg dinot, ka pamatojoties uz
likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar likumu „Par nodokļiem un nodev m”,
nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln apmēr un noteiktajos termi os.
Ar šo pazi ojumu S. U. tika br din ta, ka laik nenomaks to nodokli un soda sankcijas
(pamatpar da palielin jumu un nokavējuma naudu) ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da
k rt b atbilstoši likumiem. Tomēr ar pēc br din juma nosūt šanas vi a nav samaks jusi
nekustam pašuma nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par zemes gabalu ar kadastra numuru 6858 002 0816 uz
10.04.2013. sast da Ls 35,16, kas ir piedzenama no S. U. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek aprē in ta nokavējuma
nauda — no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrēt
nodokļa likum nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
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Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi. Atbilstoši Administrat v procesa likuma 361.panta pirmajai, otrajai, trešajai un
ceturtajai daļai, par piespiedu izpildi tika rakstveid br din ts.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
saska ar Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas, soci lo, izgl t bas un
kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16.maija kop g s sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piedz t no S. U., personas kods XXX, bezstr da k rt b par zemes gabalu ar kadastra
numuru 6858 002 0816, termi nenomaks to nekustam pašuma nodokli Ls 43,48, nokavējuma
naudu Ls 16,24, kop Ls 59,72, piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem, kas
par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem,
kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo
pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt sūdz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
23.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da
kārt bā no R. S. (par zemes gabalu ar kadastra numuru 6860 004 0048)
K.Nikolajeva
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo
daļu, R. S., personas kods XXX, ir uzskat ma par nekustam pašuma nodokļa maks t ju. Par
zemes gabalu ar kadastra numuru 6860 004 0048 2007.gada 25.oktobr tika noslēgts zemesgabala
nomas l gums Nr. 43.
2013.gada 18.febru r R.i S., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj
daļ noteiktaj k rt b , par zemes gabalu ar kadastra numuru 6860 004 0048, tika pazi ots par
nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas (kalend rajam) gadam, nosūtot
maks šanas pazi ojumus pēc nor d t s adreses (adrese).
Minēto pazi ojumu par kopējo summu Ls 129,88 (t.sk.: par ds – Ls 66,01, nokavējuma
nauda – Ls 58,24) R. S. nav apstr dējusi un nodokļa par du nav samaks jusi.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
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Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka R. S. daudz gadus nav maks jusi nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2013.gada 10.apr l nosūt ja vi ai Nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojumu
(br din jumu) Nr.3.1.8.2/4466 par st vokli uz 2013.gada 10.apr li, atg dinot, ka pamatojoties uz
likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar likumu „Par nodokļiem un nodev m”,
nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln apmēr un noteiktajos termi os.
Ar šo pazi ojumu R. S. tika br din ta, ka laik nenomaks to nodokli un soda sankcijas
(pamatpar da palielin jumu un nokavējuma naudu) ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da
k rt b atbilstoši likumiem. Tomēr ar pēc br din juma nosūt šanas vi a nav samaks jusi
nekustam pašuma nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par zemes gabalu ar kadastra numuru uz 10.04.2013.
sast da Ls 124,37, kas ir piedzenama no R. S. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek aprē in ta nokavējuma
nauda — no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrēt
nodokļa likum nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi. Atbilstoši Administrat v procesa likuma 361.panta pirmajai, otrajai, trešajai un
ceturtajai daļai, par piespiedu izpildi tika rakstveid br din ts.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
saska ar Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas, soci lo, izgl t bas un
kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16.maija kop g s sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piedz t no R. S., personas kods XXX, bezstr da k rt b par zemes gabalu ar kadastra
numuru 6860 004 0048 termi nenomaks to nekustam pašuma nodokli Ls 67,89, nokavējuma
naudu Ls 58,78, kop Ls 126,67, piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem, kas
par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem,
kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo
pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt sūdz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
24.§
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Par noteikumu „Kārt ba, kādā noris atklāta balsošana ar v l šanu z m m” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 41.panta pirm s daļas
2.punktu, emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas
2013.gada 16.maja sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas un
Ludzas novada domes soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada
16.maija kop g s sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

saska

Apstiprin t noteikumus „K rt ba, k d
ar pielikumu.

noris atkl ta balsošana ar vēlēšanu z mēm”

25.§
Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas un apkures maksas apmaksu
A.Poik ne

Ludzas novada pašvald ba ir izskat jusi 2013.gada 14.maija sabiedr bas ar ierobežotu
atbild bu “Ludzas apsaimniekot js”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese –
Krišj a Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/212 „Par br vo dz vokļu apsaimniekošanas un
apkures maksas apmaksu” (reģ. pašvald b ar Nr.3.1.1.8.1/328) ar lūgumu segt no Ludzas
novada pašvald bas budžeta l dzekļiem 2013.gada apr ļa mēnes aprē in to summu Ls 36,36 par
neiz rēto dz vokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu un Ls 31,92 par apkuri.
Izvērtējot Ludzas novada domes r c b esošo inform ciju un vēstulēm pievienotos
dokumentus, k ar ar lietu saist tos apst kļus, pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK
noteikumu Nr.999 „K rt ba, k d dz vojam s telpas rnieks un iz rēt js norē in s ar pakalpojumu
sniedzēju par pakalpojumiem, kas saist ti ar dz vojam s telpas lietošanu” 25. punktu un emot
vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras
jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16.maija kop g s sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Norē inos ar sabiedr bu ar ierobežotu atbild bu “Ludzas apsaimniekot js” iekļaut
izdevumus par Ludzas novada pašvald bas pašum esošo neiz rēto dz vokļu apsaimniekošanas
maksas un apkures apmaksu 2013.gada apr ļa mēnes par summu Ls 68,28 (sešdesmit asto i lati
28 sant mi).
2. Veikt Ludzas novada pašvald bas pašum esošo neiz rēto dz vokļu apsaimniekošanas
izdevumus un apkures par 2013.gada apr ļa mēnesi piln gu apmaksu Ls 68,28 (sešdesmit asto i
lati 28 sant mi) apmēr no Ludzas novada pašvald bas budžeta dz vokļu saimniec bas uzturēšanai
paredzētiem l dzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvald bas sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakst šanas
rakstveid nosūt t SIA “Ludzas apsaimniekot js” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
26.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai „Ciemati”,
Pildas pagasts, Ludzas novads
A.Poik ne
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Ludzas novada pašvald ba sa ēma 2013.gada 14.maija pilnvarot s personas Svetlanas
Voroncovas nodokļu maks t ja reģistr cijas apliec ba Sērija CR numurs 0094431, pieteikumu
(pašvald b reģ. 15.05.2013. ar Nr.3.1.1.8.1/331) ar lūgumu pieš irt l dzfinansējumu dz vojam s
m jas „Ciemati”, Pildas pagasts, Ludzas novads jumta seguma renov cijas darbu veikšanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvald bas l dzfinansējuma apjomu un t pieš iršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un
dz vojamo m ju renov cijai””
17.3.punktu, pašvald ba pieš ir l dzfinansējumu m jas
renov cijai, ja m jas vai t s daļas tehniskais st voklis normat vajos aktos noteikt k rt b atz ts
par b stamu cilvēku dz v bai vai vesel bai vai ja ir j likvidē terora akta, av rijas, stihiskas
nelaimes vai citas katastrofas sekas, tiek pieš irts dz vojam s m jas renov cijas darbiem – 50%
bet ne vair k k Ls 4 000,00.
Ludzas novada pašvald bas izveidot komisija par pašvald bas l dzfinansējuma
pieš iršanu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, un konstatēja, ka
pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti
Ludzas novada pašvald bas 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punt
noteiktie dokumenti.
2013.gada 15.maija komisijas sēdē komisija izskatot darbu t mi jumta seguma nomai ai
„Ciemati”, Pildas pagasts, Ludzas novads par kopējo summu Ls 8055,94 ar PVN un saska ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 17.3.punktu komisija
iesaka pieš irt l dzfinansējumu Ls 4000,00 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes r c b esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k ar ar lietu saist tos apst kļus, pamatojoties uz 2011. gada 25.augusta Ludzas
novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējuma
apjomu un t pieš iršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un dz vojamo m ju renov cijai” 17.3. punktu,
un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un
kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16.maija kop g s sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Pieš irt dz vojam s m jas „Ciemati”, Pildas pagasts, Ludzas novad jumta seguma
atjaunošanai Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējumu no darbu t mes, tas ir Ls 4000,00 (četri
tūkstoši lati un 00 sant mi).
2. Juridiskai nodaļai sagatavot l gumu par l dzfinansējuma sa emšanu.
3. Uzdot pašvald bas sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakst šanas
domes lēmumu nosūt t pilnvarotai personai Svetlanai Voroncovai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
27.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai Latgales ielā 96,
Ludzā, Ludzas novads
A.Poik ne

Ludzas novada pašvald ba sa ēma 2013.gada 14.maij sabiedr bas ar ierobežotu atbild bu
“LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese –
Krišj a Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvald b reģ. 14.05.2013. ar Nr. 3.1.1.11.2/329) ar
lūgumu pieš irt pašvald bas l dzfinansējumu dz vojam s m jas Ludz , Latgales iel 96
dz vojam s m jas energoefektivit tes veikšanai (daļēja rsienu siltin šanai un k p u telp logu
nomai ai) un tehnisk projekta izstr dei.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvald bas l dzfinansējuma apjomu un t pieš iršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo
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m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un
dz vojamo m ju renov cijai”” 15.punkts nosaka, ka pašvald ba pieš ir l dzfinansējumu
energoefektivit tes pas kumiem: 15.2.1.apakšpunkts nosaka, ja daudzdz vokļu m jas kopēj plat ba
ir l dz 3000 m² ne vair k k Ls 10000; un saska ar 15.3. tehnisk projekta izstr dei - 50%, bet
ne vair k k Ls 1000;
Ludzas novada pašvald bas izveidot komisija par pašvald bas l dzfinansējuma
pieš iršanu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, un konstatēja, ka
pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti
Ludzas novada pašvald bas 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punt
noteiktie dokumenti.
2013.gada 15.maij komisijas sēdē komisija izskatot darbu t mi rsienu siltin šanai
dz vojamai m jai Latgales iel 96, Ludz , kas ir par kopējo summu Ls 22802,34 ar PVN un
saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 15.punkta
15.2.1. apakšpunktu komisija iesaka pieš irt l dzfinansējumu Ls 10 000 apmēr .
Tehnisk projekta izstr de Ls 338,80 ar PVN apmēr un saska ar 2011.gada 25.augusta
Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 15.3. punktu komisija iesaka pieš irt
l dzfinansējumu 50 % apmēr , tas ir l dz Ls 169,40 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes r c b esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k ar ar lietu saist tos apst kļus, pamatojoties uz 2011. gada 25.augusta Ludzas
novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējuma
apjomu un t pieš iršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un dz vojamo m ju renov cijai” 15.punkta
15.3 un 15.2.1. apakšpunktiem, un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s
komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16.maija
kop g s sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Pieš irt dz vojam s m jas Latgales iel 96, Ludz energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējumu no darbu t mes, tas ir Ls 10000 (desmit
tūkstoši lati un 00 sant mi).
2. Pieš irt dz vojam s m jas Latgales iel 96, Ludz tehnisk projekta izstr dei Ludzas
novada pašvald bas l dzfinansējumu 50 % apmēr , tas ir Ls 169,40 (viens simts sešdesmit devi i
lati un 40 sant mi).
3. Juridiskai nodaļai sagatavot l gumu par l dzfinansējuma sa emšanu.
4. Uzdot pašvald bas sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakst šanas
rakstveid nosūt t SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
28.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai Skolas ielā 27A,
Ludzā, Ludzas novads
A.Poik ne

Ludzas novada pašvald ba sa ēma 2013.gada 15.maij sabiedr bas ar ierobežotu atbild bu
“LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese –
Krišj a Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvald b reģ. 15.05.2013. ar Nr.3.1.1.8.1/330) ar
lūgumu pieš irt pašvald bas l dzfinansējumu dz vojam s m jas Ludz , Skolas iel 27A
dz vojam s m jas energoaudita un tehnisk projekta izstr dei energoefektivit tes pas kuma
veikšanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvald bas l dzfinansējuma apjomu un t pieš iršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo
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m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un
dz vojamo m ju renov cijai”” 15. punkts nosaka, ka pašvald ba pieš ir l dzfinansējumu
energoefektivit tes pas kumiem: 15.1. punkts nosaka m jas energoaudita veikšanai 100% no
daudzdz vokļu dz vojam s m jas energoaudita izmaks m, bet ne vair k k Ls 400,00 un
saska ar 15.3. tehnisk projekta izstr dei - 50%, bet ne vair k k Ls 1000;
Ludzas novada pašvald bas izveidot komisija par pašvald bas l dzfinansējuma
pieš iršanu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, un konstatēja, ka
pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti
Ludzas novada pašvald bas 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punt
noteiktie dokumenti.
2013.gada 15.maij komisijas sēdē komisija izskatot vienk ršot s renov cijas izstr des
t mi tehnisk projekta izstr dei dz vojamai m jai Skolas iel 27A, Ludz , kas ir par kopējo
summu Ls 2976,60 ar PVN un saska ar 2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo
noteikumu Nr. 19 15.punkta 15.3. apakšpunktu komisija iesaka pieš irt l dzfinansējumu
Ls 1 000 apmēr .
Energoaudita izstr de Ls 338,80 ar PVN apmēr un saska ar 2011.gada 25.augusta
Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 15. punkta 15.1. apakšpunktu komisija iesaka
pieš irt l dzfinansējumu Ls 338,80 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes r c b esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k ar ar lietu saist tos apst kļus, pamatojoties uz 2011. gada 25.augusta Ludzas
novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējuma
apjomu un t pieš iršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un dz vojamo m ju renov cijai” 15.punkta
15.1 un 15.3. apakšpunktiem, un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas
un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16.maija kop g s
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Pieš irt dz vojam s m jas Skolas iel 27A, Ludz energoaudita izstr dei
energoefektivit tes pas kumu veikšanai, Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējumu no darbu
t mes, tas ir Ls 338,80 (tr s simti tr sdesmit asto i lati un 80 sant mi).
2. Pieš irt dz vojam s m jas Skolas iel 27A, Ludz tehnisk projekta izstr dei Ludzas
novada pašvald bas l dzfinansējumu Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati un 00 sant mi).
3. Juridiskai nodaļai sagatavot l gumu par l dzfinansējuma sa emšanu.
4. Uzdot pašvald bas sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakst šanas
rakstveid nosūt t SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
29.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai Rai a ielā 34,
Ludzā, Ludzas novads
A.Poik ne

Ludzas novada pašvald ba sa ēma 2013.gada 15.maij sabiedr bas ar ierobežotu atbild bu
“LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese –
Krišj a Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvald b reģ. 15.05.2013. ar Nr.3.1.1.8.1/332) ar
lūgumu pieš irt pašvald bas l dzfinansējumu dz vojam s m jas Ludz , Rai a iel 34 dz vojam s
m jas energoaudita un tehnisk projekta izstr dei energoefektivit tes pas kuma veikšanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvald bas l dzfinansējuma apjomu un t pieš iršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un
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dz vojamo m ju renov cijai”” 15. punkts nosaka, ka pašvald ba pieš ir l dzfinansējumu
energoefektivit tes pas kumiem: 15.1. punkts nosaka m jas energoaudita veikšanai 100% no
daudzdz vokļu dz vojam s m jas energoaudita izmaks m, bet ne vair k k Ls 400,00 un
saska ar 15.3. tehnisk projekta izstr dei - 50%, bet ne vair k k Ls 1000;
Ludzas novada pašvald bas izveidot komisija par pašvald bas l dzfinansējuma
pieš iršanu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, un konstatēja, ka
pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti
Ludzas novada pašvald bas 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punt
noteiktie dokumenti.
2013.gada 15.maij komisijas sēdē komisija izskatot vienk ršot s renov cijas izstr des
t mi tehnisk projekta izstr dei dz vojamai m jai Rai a iel 34, Ludz , kas ir par kopējo summu
Ls 2807,20 ar PVN un saska
ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo
noteikumu Nr. 19 15.punkta 15.3. apakšpunktu komisija iesaka pieš irt l dzfinansējumu
Ls 1 000 apmēr .
Energoaudita izstr de Ls 605,00 ar PVN apmēr un saska ar 2011.gada 25.augusta
Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 15. punkta 15.1. apakšpunktu komisija iesaka
pieš irt l dzfinansējumu Ls 400,00 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes r c b esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k ar ar lietu saist tos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējuma
apjomu un t pieš iršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un dz vojamo m ju renov cijai” 15.punkta
15.1 un 15.3. apakšpunktiem, un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas
un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16.maija kop g s
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Pieš irt dz vojam s m jas Rai a iel 34, Ludz energoaudita izstr dei
energoefektivit tes pas kumu veikšanai, Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējumu no darbu
t mes, tas ir Ls 400,00 (četri simti lati un 00 sant mi).
2. Pieš irt dz vojam s m jas Rai a iel 34, Ludz tehnisk projekta izstr dei Ludzas
novada pašvald bas l dzfinansējumu Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati un 00 sant mi).
3. Juridiskai nodaļai sagatavot l gumu par l dzfinansējuma sa emšanu.
4. Uzdot pašvald bas sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakst šanas
rakstveid nosūt t SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
30. §
Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas autoceļu programmā 2013. gadam
A.Isakovičs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 15.panta pirm s daļas 2.punktu un 21.panta
pirm s daļas 23.punktu, Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas
2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas,
soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16.maija kop g s sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t groz jumus Ludzas novada pašvald bas autoceļu programm 2013. gadam
un apstiprin t t s aktu lo redakciju:
1.1. Ie mumi Ls 256274 t.sk:
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1.1.1. Autoceļu fonda atlikums uz 01.01.2013.
1.1.2. Autoceļu (ielu) fonda ie ēmumi 2013.gad
Izdevumi Ls 256274 t. sk.:
1.2.1. Ielu un ceļu ikdienas uztur šana
1) Ielu un ceļu uzturēšana ziemas period
2) Ielu un ceļu seguma uzturēšana
t.sk.) Ielu un ceļu seguma uzturēšana ar savu tehniku
- traktortehnikas un darba r ku apkalpošana
- traktoristu algas un soc. nodoklis
- degviela un smērvielas pagastu tehnikai
1.2.2. Pašvald bu ceļu un ielu pārvald šana
t.sk.
- degvielas ieg de
- p rējie ar iest des darb bu saist tie pakalpojumi

Ls 0
Ls 256274
Ls 253396
Ls 74027
Ls 179369
Ls 29980
Ls 3000
Ls 9380
Ls 17600
Ls 2878
Ls 2200
Ls 678

31. §
Par nekustamā pašuma, zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apz m jumu 6860 001
0630, 1,6 ha plat bā, kas atrodas Istras pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
E.Mekšs
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4.panta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5.panta
pirmo daļu, atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo pašumu dot attiec g s
atvasin t s publisk s personas lēmējinstitūcija, emot vēr Ludzas novada pašvald bas pašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 14.maija lēmumu „Par nekustam pašuma, zemes gabala
(starpgabala) ar kadastra apz mējumu 6860 001 0630, 1,6 ha plat b , kas atrodas Istras pagast ,
Ludzas novad nodošanu atsavin šanai”, Ludzas novada domes teritori l s un att st bas
past v g s komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
past v g s komitejas, soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada
16.maija kop g s sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Nodot atsavin šanai zemes gabalu ar kadastra apz mējumu 6860 001 0630, 1,6 ha
plat b , kas atrodas Istras pagast , Ludzas novad .
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas ier c bas inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus zemesgabala ar kadastra apz mējumu 6860 001 0630, kas atrodas Istras pagast ,
Ludzas novad , reģistrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam pašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas pašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
pašuma nosac t s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
32. §
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Par 2013. gada 28. februāra Ludzas novada domes l muma „Par dz vokļa Nr. 8, Liepājas
ielā 17A, Ludzā, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 4, 53 §) 1., 3., 4.
punktu atcelšanu
E.Mekšs
Pamatojoties uz 2013.gada 28.janv ra dz vokļa Nr. 8, Liep jas iela 17A rnieces Kar nas
Timules iesniegumu, 2013.gada 28.febru r Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums
„Par dz vokļa Nr. 8, Liep jas iel 17A, Ludz , Ludzas novads nodošanu atsavin šanai”
(protokols Nr. 4, 53 §).
2013.gada 3.maij Ludzas novada pašvald b tika reģistrēts iesniegums (Reģ. Nr.
3.1.1.11.2/926) no dz vokļa rnieces, ar lūgumu atcelt Ludzas novada domes lēmumu par
dz vokļa atsavin šanu.
emot vēr Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas 2013.gada
14.maija lēmumu „Par 2013.gada 28.febru ra Ludzas novada domes lēmuma „Par dz vokļa Nr. 8,
Liep jas iel 17A, Ludz , Ludzas novads nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 4, 53 §) 1., 3.,
4. punktu atcelšanu”, Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas
2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas,
soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16.maija kop g s sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atcelt 2013.gada 28.febru ra Ludzas novada domes lēmuma „Par dz vokļa Nr. 8,
Liep jas iel 17A, Ludz , Ludzas novads nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 4, 53 §) 1., 3.,
4. punktus.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
33. §
Par nekustamā pašuma, zemes gabala (starpgabala) ar kadastra Nr. 6850 007 0067, 0,6
ha plat bā, Cirmas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
E.Mekšs
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4.panta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5.panta
pirmo daļu, atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo pašumu dot attiec g s
atvasin t s publisk s personas lēmējinstitūcija, emot vēr Ludzas novada pašvald bas pašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 14.maija lēmumu „Par nekustam pašuma, zemes gabala
(starpgabala) ar kadastra Nr. 6850 007 0067, 0,6 ha plat b , Cirmas pagast , Ludzas novad
nodošanu atsavin šanai”, emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s
komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past v g s
komitejas, soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16.maija
kop g s sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavin šanai zemes gabalu 0,6 ha plat b , ar kadastra Nr. 6850 007 0067,
Cirmas pagast , Ludzas novad .
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas ier c bas inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus zemesgabala 0,6 ha plat b ar kadastra Nr. 6850 007 0067, Cirmas pagast , Ludzas
novad , reģistrēšanai Zemesgr mat .
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3. Nekustam pašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas pašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
pašuma nosac t s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
34. §
Par nekustamā pašuma, zemes gabala (starpgabala) ar kadastra Nr. 6850 007 0068, 0,5 ha
plat bā, Cirmas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
E.Mekšs
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4. panta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5. panta
pirmo daļu, atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo pašumu dot attiec g s
atvasin t s publisk s personas lēmējinstitūcija, emot vēr Ludzas novada pašvald bas pašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 14.maija lēmumu „Par nekustam pašuma, zemes gabala
(starpgabala) ar kadastra Nr. 6850 007 0068, 0,5 ha plat b , Cirmas pagast , Ludzas novad
nodošanu atsavin šanai”, emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s
komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past v g s
komitejas, soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16.maija
kop g s sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavin šanai zemes gabalu 0,5 ha plat b , ar kadastra Nr. 6850 007 0068,
Cirmas pagast , Ludzas novad .
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas ier c bas inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus zemesgabala 0,5 ha plat b ar kadastra Nr. 6850 007 0068, Cirmas pagast , Ludzas
novad , reģistrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam pašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas pašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
pašuma nosac t s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
35. §
Par nekustamā pašuma, zemes gabala (starpgabala), kas atrodas Krāslavas ielā
29A, Ludzā, Ludzas novadā otrās izsoles rezultāta un trešās izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu
E.Mekšs
2013.gada 30.apr l notika nekustam pašuma, zemes gabala (starpgabala), kas atrodas
Kr slavas iel 29A, Ludz , Ludzas novad nesekm g izsole.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 10.pantu,
Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas 2013.gada 14.maij lēmumu „Par
nekustam pašuma, zemes gabala (starpgabala), kas atrodas Kr slavas iel 29A, Ludz , Ludzas
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novad otr s izsoles rezult ta un treš s izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu”, emot
vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2013.gada 16.maija
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas, soci lo, izgl t bas un
kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16.maija kop g s sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t nekustam pašuma otr s nesekm g s izsoles rezult tu.
2. Apstiprin t nekustam pašuma treš s izsoles s kumcenu - Ls 1111,00 (viens tūkstotis
viens simts vienpadsmit lati un 00 sant mi) un izsoles noteikumus, saska ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
36. §
Par nekustamā pašuma, zemes gabala, kas atrodas Tirgus ielā 2A, Ludzā,
Ludzas novadā otrās izsoles rezultāta un trešās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu
E.Mekšs
2013.gada 30.apr l notika nekustam pašuma, zemes gabala (starpgabala), kas atrodas
Tirgus iel 2A, Ludz , Ludzas novad nesekm g izsole.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 10.pantu,
Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas 2013.gada 14.maija lēmumu „Par
nekustam pašuma, zemes gabala, kas atrodas Tirgus iel 2A, Ludz , Ludzas novad otr s
izsoles rezult ta un treš s izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu”, emot vēr
2013.gada 16. maija Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas sēdes atzinumu
un 2013.gada 16.maija Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t nekustam pašuma otr s nesekm g s izsoles rezult tu.
2. Apstiprin t nekustam pašuma treš s izsoles s kumcenu - Ls 463,00 (četri simti
sešdesmit tr s lati un 00 sant mi) un izsoles noteikumus, saska ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
37.§
Par Ludzas novada domes priekšs d tājas vietnieka atvaļinājumu
S.Jakovļevs
Ludzas novada dome ir izskat jusi Ludzas novada domes priekšsēdēt jas vietnieka
Edgara Mekša 2013.gada 16.maija iesniegumu (Ludzas novada pašvald b sa emts 16.05.2013.,
reģistrēts ar reģistr cijas numuru 3.1.1.11.2/1064) par atvaļin juma pieš iršanu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvald bu institūciju amatpersonu un darbinieku atl dz bas
likuma 41.panta pirmo daļu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvald bas darba samaksas un
soci lo garantiju nolikuma (apstiprin ts ar Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.20, 34.§)) 4.5.punktu, emot vēr Ludzas novada finanšu past v g s
komitejas un Ludzas novada soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas
2013.gada 16.maija kop g s sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta
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novēršanu valsts amatpersonu darb b ” balsošan nepiedal s domes priekšsēdēt jas vietnieks
E.Mekšs, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, K.Miklaševiča, O.Petrova),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Pieš irt Ludzas novada domes priekšsēdēt jas vietniekam Edgaram Mekšam ikgadējo
atvaļin jumu – 1 (vienu) kalend ro nedēļu no 2013.gada 28.maija l dz 2013.gada 3.jūnijam
ieskaitot, par laikposmu no 2012.gada 30.jūlija l dz 2012.gada 29.oktobrim.
Tiek skat ti domes sēdes papildus darba k rt bas jaut jumi.
38.§
Par adreses piešķiršanu kām
V.Kušners
1.
Izskatot S. G., dz vo (adrese), 14.05.2013. iesniegumu, reģ.14.05.2013. ar
Nr.3.1.1.11.2/1022, par zemes gabala 353 kv.m plat b noteikšanu d rzkop bas kooperat v
„ IRS TIS” (adrese) saimniec bas ēkas pamatu uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu un
Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2013.gada 20.maija protokola Nr.9
lēmumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Pieš irt S. G., personas kods XXX, saimniec bas ēkas pamatiem, kuri atrodas uz zemes
vien bas ar kadastra apz mējumu 6801 001 0595 ( pašuma kadastra numurs 6801 001 0593),
jaunu adresi (adrese).
2.
Izskatot O. R., dz vo (adrese), 16.05.2013. iesniegumu, reģ.16.05.2013. ar
Nr.3.1.1.11.2/1087, par zemes gabala 400 kv.m plat b noteikšanu d rzkop bas kooperat v
„ IRS TIS” (adrese) d rza m ji as uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu un Ludzas
novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2013.gada 20.maija protokola Nr.9 lēmumu,
atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Pieš irt O. R., personas kods XXX, d rza m ji ai, kura atrodas uz zemes vien bas ar
kadastra apz mējumu 6801 001 0587 ( pašuma kadastra numurs 6801 001 0585), jaunu adresi
(adrese).
39.§
Par ku uztur šanai nepieciešamās zemes plat bas noteikšanu
V.Kušners
1.
Izskatot S. G., dz vo (adrese), 14.05.2013. iesniegumu, reģ.14.05.2013. ar
Nr.3.1.1.11.2/1022, par zemes gabala 353 kv.m plat b noteikšanu d rzkop bas kooperat v
„ IRS TIS” (adrese) un saimniec bas ēkas pamatu uzturēšanai. Pamatojoties uz saimniec bas
ēkas pamatu projektu, Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2013.gada
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20.maija protokola Nr.9 lēmumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Noteikt nepieciešamo zemes gabalu 353 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801
001 0595 ( pašuma kadastra numurs 6801 001 0593) (adrese), S.G., personas kods XXX,

piederoš s saimniec bas ēkas pamatu uzturēšanai.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat ” 2.panta otr s daļas 2.punktu, zemes gabals 353
kv.m plat b kadastra apz mējumu 6801 001 0595 D liju iel 15, Ludza, Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij.
2.
Izskatot O. R., dz vo (adrese), 16.05.2013. iesniegumu, reģ.16.05.2013. ar
Nr.3.1.1.11.2/1087, par zemes gabala 400 kv.m plat b noteikšanu d rzkop bas kooperat v
„ IRS TIS” (adrese), d rza m ji as uzturēšanai. Pamatojoties uz d rza m ji as projektu un
Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2013.gada 20.maija protokola Nr.9
lēmumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Noteikt nepieciešamo zemes gabalu 400 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801
001 0587 ( pašuma kadastra numurs 6801 001 0585) (adrese), O. R., personas kods XXX,
piederoš s d rza m ji as uzturēšanai.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat ” 2.panta otr s daļas 2.punktu, zemes gabals 400
kv.m plat b kadastra apz mējumu 6801 001 0587 (adrese) ir piekr tošs Latvijas valstij.
40. §
Par divu zemes lietošanas m rķu noteikšanu zemes vien bai
V.Kušners
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
pašuma lietošanas mēr u klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mēr u noteikšanas un
mai as k rt ba” 17.punktu, 18.punktu un 29.punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.2024.gadam, kas 2013.gada 31.janv r apstiprin ts ar pašvald bas saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un Grafisk daļa” (novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.), atklāti balsojot: par”–
13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Zemes vien bai ar kopējo plat bu 0,47 ha un kadastra apz mējumu 6860 001 0388, Istras
pagasts, Ludzas novads noteikt divus zemes lietošanas mēr us: ar kodu 0600 (neapgūta
individu lo dz vojamo m ju apbūves zeme) plat ba 0,13 ha un ar kodu 0501 (dabas pamatnes,
parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas noz mes objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk
darb ba nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij nor d ta lietošanas mēr a) plat ba 0,34 ha.
41.§
Par groz jumiem Ludzas novadp tniec bas muzeja nolikumā
A. Meikš ns
Sakar ar to, ka Ludzas novadpētniec bas muzej atrodas ar lauksaimniec bas darb bu un
nozari saist ti objekti un darba r ki, lai popularizētu Latgales reģiona lauksaimniec bas trad cijas
ir nepieciešams precizēt Ludzas novadpētniec bas muzeja nolikumu.
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas 8.punktu, k ar emot
vēr Ludzas novada domes Finanšu past v g s komitejas un Soci lo, kultūras un izgl t bas
jaut jumu past v g s komitejas 2013.gada 16.maija kop g s sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 13 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Izteikt Ludzas novadpētniec bas muzeja nolikuma (apstiprin ts Ludzas novada domes
2009.gada 29.decembr ar sēdes lēmumu Nr.27, protokols Nr.20) 2.2.2. punktu š d redakcij :
„2.2.2. pēta muzeja kr juma kolekcijas, lai t s vispus gi atspoguļotu Austrumlatgales
materi l s un nemateri l s kultūras vērt bas no vissen kajiem laikiem l dz mūsdien m, tautas
celtniec bas pieminekļu un trad ciju patn bas, Latgales dabas bag t bas un daudzveid bu,
Latgales reģiona lauksaimniec bas trad cijas;”
un 2.2.3.punktu š d redakcija:
„2.2.3. popularizē un nodrošina l dzsvarotu pieejam bu Muzeja uzkr tam kultūras
mantojumam, dabas bag t b m, tautas celtniec bas un ar Latgales reģiona lauksaimniec bas
nozari saist tu iek rtu, tehniku un darbar kiem, veidojot konkurētspēj gu muzeja pied v jumu.”
42.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes 26.04.2012. s des l mumā „ Par autoceļa A12
tranz tielu posmu nodošanu valsts pašumā” (protokols Nr.11, 62. §)
A.Isakovičs, A.Gendele

Izskatot AS „Latvijas valsts ceļi”, reģ. Nr.40003344207, 15.05.2013. vēstuli Nr.4.8/1647,
„Par valsts galven autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) maršruta
posmu km 124,07-125,26 (Latgales iela, Kr slavas iela) un km 128,05-128,19 (Latgales iela)
Ludzas pilsēt ” reģistrēts 17.05.2013. Ludzas novada pašvald b ar Nr.3.1.1.7.1/559.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvald b m” 15.panta, 2.punktu, LR likuma „Publiskas
personas mantas atsavin šanas likums” 42.pantu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens,
V.Diba ins, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina,
A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

Izdar t Ludzas novada domes 26.04.2012. sēdes lēmuma „Par autoceļa A12 tranz tielu
posmu nodošanu valsts pašum ” 1. punkt un 2. punkt š dus groz jumus:
1. Nodot sekojošus Ludzas novada pašvald bai piekr tošos valsts galven autoceļa A12
maršruta posmus valsts pašum :
1.1. Nodot Ludzas novada pašvald bas pašumu „Latgales iela” (nekustam pašuma
kadastra Nr.6801 003 0265) ar zemes vien bu 1,9147 ha plat b (zemes vien bas kadastra
apz mējums 6801 003 0260), „Kr slavas iela” (nekustam pašuma kadastra Nr.6801 003 0228)
ar zemes vien bu 2,1624 ha plat b (zemes vien bas kadastra apz mējums 6801 003 0228),
„Kr slavas iela” (nekustam pašuma kadastra Nr. 6801 007 0192) ar zemes vien bu 0,3234 ha
plat b (zemes vien bas kadastra apz mējums 6801 007 0191) un uz tiem izbūvēto inženierbūvi –
valsts galven autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Krievija robeža (Terehova) maršruta posmu km
124,07-125,26 (Latgales iela, Kr slavas iela) valsts pašum Satiksmes ministrijas person .
1.2. Nodot Ludzas novada pašvald bas pašumu „Latgales iela” (nekustam pašuma
kadastra Nr.6801 008 0101) ar zemes vien bu 0,5596 ha plat b (zemes vien bas kadastra
apz mējums 6801 008 0098) un uz t izbūvēto inženierbūvi – valsts galven autoceļa A12
Jēkabpils-Rēzekne-Krievijas robeža (Terehova) maršruta posmu km 128,05-128,19 (Latgales
iela) valsts pašum Satiksmes ministrijas person .
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada domes priekšsēdēt jai A.Gendelei.

42
Sēdi slēdz plkst. 10.30.
Sēdes vad t ja
Domes sēdes protokols parakst ts 2013.gada 24.maij .

A.Gendele

Sēdes protokolēt ja
Domes sēdes protokols parakst ts 2013.gada 24.maij .

I.Vonda

