LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

LUDZAS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
2015.gada 2.jūlijā

Ludzā

Protokols Nr. 9

Sēde sasaukta plkst. 8.30
Sēdi atklāj plkst. 8.30
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova
Sēdē nepiedalās: Juris Atstupens – darba pienākumi
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Vadims Maškancevs, datorsistēmu un datortīkla
administrators; Jeļena Kigitoviča, juridiskās nodaļas vadītājas p.i., Vija Laizāne, nodokļu
ekonomiste; Vilhelms Kušners, zemes ierīcības inženieris; Anatolijs Trizna, zemes lietu
speciālists; Līga Mežule, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, domes ārkārtas sēdes darba kārtība apstiprināta.
Darba kārtība:
1. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
2. Par jaunas adreses piešķiršanu vai maiņu zemes vienībām un ēkām.
3. Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
5. Par grozījumiem nekustamā īpašuma Sporta ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā izsoles
noteikumos, kas apstiprināti ar 2015.gada 28.maija Ludzas novada domes sēdes lēmumu “Par
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nekustamā īpašuma Sporta ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā, izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 50.§).
6. Par grozījumiem nekustamā īpašuma “Pokuminas muiža”, Cirmas pagastā, Ludzas
novadā izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar 2015.gada 28.maija Ludzas novada domes sēdes
lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Pokuminas muiža”, Cirmas pagastā, Ludzas novadā, izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 51.§).

1.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam
Ziņo: V.Kušners
Izskatot V. L., dzīvo (adrese), 30.06.2015. iesniegumu, reģ. 30.06.2015. ar
Nr.3.1.1.11.2/1886, par zemes vienības 7,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580040018
atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580030041 „Linda”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov. un piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura
sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580040018, „Mežavepri”, Isnaudas
pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Dibaņins,
Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka V. L., personas kods XXX, atdala zemes vienību 7,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580040018 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580030041 „Linda”,
Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 7,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580040018, piešķirt īpašuma nosaukumu „Mežavepri”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
2. §
Par jaunas adreses piešķiršanu vai maiņu zemes vienībām un ēkām
Ziņo: A.Trizna
1.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0404 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām jaunu adresi „Pašvaldība”, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov..
2.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
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Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0001 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi no „Lakstīgalas 2”, Borovaja, Pildas pag., Ludzas nov. (kods 106292552)
uz „Jaunlakstīgalas”, Borovaja, Pildas pag., Ludzas nov..
3. §
Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu
Ziņo: A.Trizna
1.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ART tehnik”, reģistrācijas numurs
40103667069, juridiskā adrese Rīga, Avotu iela 21-1A, LV-1011, pilnvarotās personas V. V.,
personas kods XXX, 2015.gada 30.jūnija iesniegumu, reģ. Ludzas novada pašvaldībā 2015.gada
30.jūnijā ar Nr.3.1.1.11.2/1906, tika konstatēts, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ART
tehnik” lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0318 no sev piederošā
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6892 005 0284 „Lauku vanadziņi”, Rundēnu pagastā,
Ludzas novadā un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Meža vanadziņi”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ART tehnik”, reģistrācijas numurs
40103667069, atdala zemes vienību 5,88 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0318 no
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6892 005 0284 „Lauku vanadziņi”, Rundēnu pagasts,
Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 5,88 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0318,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Meža
vanadziņi”.
2.
Izskatot I. V., personas kods XXX, dzīvo (adrese), pilnvarotās personas I. M., personas
kods XXX, 2015.gada 30.jūnija iesniegumu, reģ. Ludzas novada pašvaldībā 2015.gada 30.jūnijā
ar Nr.3.1.1.11.2/1890, tika konstatēts, ka I. V. lūdz sadalīt sev piederošo nekustamo īpašumu ar
kadastra numuru 6886 002 0003 „Lastīgalas-II”, Pildas pagasts, Ludzas novads divās daļās.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt I. V., personas kods XXX, nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6886 002
0003 „Lakstīgalas-II”, Pildas pagasts, Ludzas novads, kurš sastāv no zemes vienībām 2,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0001, 7,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 002
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0002, 5,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0003, 1,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6886 002 0174 divos atsevišķos nekustamos īpašumos:
1.1. zemes vienībām 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0001 un 7,2 ha
platība ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0002, Pildas pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Jaunlakstīgalas”.
1.2. zemes vienībām 5,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0003 un 1,3 ha
platība ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0174, Pildas pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Meža lakstīgalas”.
4.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo: V.Laizāne
K. K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), nav savlaicīgi veicis
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par īpašumu „Avotiņi-2” Nirzas pagasts,
Ludzas novads, kadastra Nr. 68780010004.
Pamatojoties uz augstāk minēto faktu, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā, 2015.gada 11.februārī K. K. tika paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam par īpašumu „Avotiņi-2” Nirzas pagasts,, Ludzas
novads ar kadastra Nr. 68780010004, nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 15-2160 pēc adreses:
Dīķa iela 16, dz. 4, Rīga, LV-1004.
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2015.gadam Nr.15-2160 izriet,
ka K. K. par nekustamo īpašumu „Avotiņi-2” Nirzas pagasts, Ludzas novads ar kadastra Nr.
68780010004, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību – 8,5 ha, atbilstoši Valsts zemes
dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem (no kopējās platības
4,1 ha aizņem jaunaudze, kas neapliekas ar nekustamā īpašuma nodokli), 2015.gadā jāsamaksā
nodoklis EUR 15,86 apmērā; nodoklis par 2014.gada neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo
zemi - EUR 3,54 (samaksas termiņi: 31.03.2015., 15.05.2015., 17.08.2015., 16.11.2015.); parāds
par iepriekšējo periodu EUR 15,86 un nokavējuma nauda EUR 1,43; pavisam kopā EUR 36,69
apmērā. 2015.gada 18.februārī maksāšanas paziņojums stājās spēkā. 2015.gada 18.martā
maksāšanas paziņojums kļuva neapstrīdams.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir
noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai
administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
Kopējā nodokļu parāda summa par īpašumu „Avotiņi-2” Nirzas pagasts, Ludzas novads,
uz 2015.gada 21.aprīli sastādīja EUR 22,74 apmērā (pamatparāds par zemi - EUR 20,72 un
nokavējuma nauda - EUR 2,02), kas ir piedzenama no K. K. bezstrīda kārtībā.
2015.gada 22.aprīlī nekustamā īpašuma „Avotiņi-2” Nirzas pagasts, Ludzas novads
(kadastra Nr. 68780010004) īpašniekam – K. K. tika nosūtīts brīdinājums
Nr.3.1.1.8.2/500. Brīdinājums stājās spēkā 2015.gada 29.aprīlī.
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2015.gada 18.jūnija laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”
(laidiens Nr. 118 (5436)) ievietots sludinājums par K. K. piederošā nekustamā īpašuma „Avotiņi2” Nirzas pagastā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68780010004) izsoli. Izsoli rīko Latgales
apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova. Pēc kārtas tā ir pirmā
izsole. Izsole notiks zvērināta tiesu izpildītājas prakses vietā: Atbrīvošanas alejā 93A, Rēzeknē,
2015.gada 22.jūlijā plkst. 14.00.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu „Avotiņi-2” Nirzas pagasts, Ludzas novads,
uz izsoles dienu (22.07.2015.g.) sastādīs EUR 28,71 apmērā (pamatparāds par zemi - EUR 25,58
un nokavējuma nauda EUR – 3,13).
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu,
par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta
nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu,
ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir
paredzēts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam,
kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti
nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma
naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā, nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā,
pamatojoties uz lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un
nokavējuma naudas, tādējādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto
administratīvo aktu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 26.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs
Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt no K. K., personas kods XXX, bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 28,71 apmērā (pamatparāds par zemi - EUR 28,58 un
nokavējuma nauda - EUR 3,13) par nekustamo īpašumu „Avotiņi-2” Nirzas pagasts, Ludzas
novads (kadastra Nr. 68780010004), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, kas
parādniekam pienākas no citām personām, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem,
kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot un nekustamo
īpašumu, to pārdodot.
2. Par šo lēmumu septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, atzīstot, ka lēmums
adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
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5. §
Par grozījumiem nekustamā īpašuma Sporta ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā izsoles
noteikumos, kas apstiprināti ar 2015.gada 28.maija Ludzas novada domes sēdes lēmumu
“Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā, izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 50.§)
Ziņo: E.Mekšs
2015.gada 28.maijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma Sporta ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā, izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 50.§).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta pirmā daļa (turpmāk-likums)
nosaka, ka sludinājumi par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā
"Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (likuma 9.pants),
mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir.
2015.gada 3.jūnijā sludinājums tika nosūtīts publicēšanai oficiālajā laikrakstā "Latvijas
Vēstnesis", bet tehnisku iemeslu dēļ sludinājums noteiktajā laikā netika publicēts.
Pamatojoties uz augstāk minēto, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes gabala 2655 kv.m. platībā ar
kadastra apzīmējums 6801 006 0301, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0301
001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0301 002 (adrese: Sporta ielā 14, Ludzā,
Ludzas novadā) izsoles noteikumus jaunā redakcijā, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
6. §
Par grozījumiem nekustamā īpašuma “Pokuminas muiža”, Cirmas pagastā, Ludzas novadā
izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar 2015.gada 28.maija Ludzas novada domes sēdes
lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Pokuminas muiža”, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 51.§)
Ziņo: E.Mekšs
2015.gada 28.maijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma “Pokuminas muiža”, Cirmas pagastā, Ludzas novadā, izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 51.§).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta pirmā daļa (turpmāk-likums)
nosaka, ka sludinājumi par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā
"Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (likuma 9.pants),
mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir.
2015.gada 3.jūnijā sludinājums tika nosūtīts publicēšanai oficiālajā laikrakstā "Latvijas
Vēstnesis", bet tehnisku iemeslu dēļ sludinājums noteiktajā laikā netika publicēts.
Pamatojoties uz augstāk minēto, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – 4 (Voldemārs Dibaņins, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Olga Petrova); Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes gabala 10,78 ha platībā ar kadastra
apzīmējums 6850 002 0392 t.sk 6,06 ha meža, zemes gabala 5,12 ha platībā ar kadastra
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apzīmējumu 6850 002 0372 t.sk. 2,93 ha meža un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu
6850 002 0392 001 (adrese “Pokuminas muiža”, Cirmas pagasts, Ludzas novads) izsoles
noteikumus jaunā redakcijā, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdi slēdz plkst. 8.40.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2015.gada 2.jūlijā.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2015.gada 2.jūlijā.

I.Vonda

