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
Ludz

2016.gada 27.oktobr

Protokols Nr. 18

S de sasaukta plkst. 14.00
S di atkl j plkst. 14.00
S di vada – novada domes priekšs d t ja Alīna Gendele
Protokol – administratīv s noda as pašvaldības sekret re In ra Vonda
S d piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Juris Atstupens (s d piedal s no plskt. 14.03), Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova
S d nepiedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Eleonora Obrum ne - atva in jum , Andrejs Andrejevs – slims
S d kl tesošas personas:
- domes administr cijas darbinieki: Vladimirs Vasi evskis, datortīkla administrators; Kristīne
Nikolajeva, juridisk s noda as vadīt ja; Sergejs Jakov evs, novada pašvaldības izpilddirektors;
Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību vadīt ja; Vilhelms Kušners, zemes ierīcības inženieris;
Anastasija ukša, finanšu un gr matvedības noda as vadīt jas vietniece budžeta jaut jumos;
Arturs Isakovičs, inženierkomunik ciju speci lists
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes
s des darba k rtība apstiprin ta, darba k rtīb 25 jaut jumi.
S des vadīt ja A.Gendele pied v iek aut s des darba k rtīb 11 papildjaut jumus:
1. Par sadzīves atkritumu izvešanas maksas noteikšanu Ludzas novada pagastu
administratīvaj s teritorij s.
2. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.___ „Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2016.gada 28.janv ra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2016.gadam”” apstiprin šanu.
3. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvok u m jai 18.Novembra iel
17A, Ludz , Ludzas novad .
4. Par sadarbības memoranda nosl gšanu.
5. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma nosl gšanu.
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6. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvok u m jai Rekašova iel
46, Ludz , Ludzas novad .
7. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2016.gada 25.febru ra s des l muma ”Par
nekustam īpašuma - “Svecītes”, Istras pagasts, Ludzas novads, ar kadastra numuru
68600080098, p rdošanas cenas apstiprin šanu” (protokols Nr.3, 10.§) 2.punkt .
8. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības stipendiju nolikum .
9. Par komand jumu uz Polijas Republiku.
10. Par speci listam izīr jamas dzīvojam s telpas statusa piešķiršanu.
11. Par dzīvojam s platības piešķiršanu speci listam.
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes s des
papildus darba k rtība apstiprin ta.
Domes s des darba kārt ba:
1. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
2. Par zemes vienību platību preciz šanu, apvienošanu, adreses un īpašuma nosaukuma
piešķiršanu, un adreses izsl gšanu no Valsts adrešu reģistra.
3. Par zemes vienības Dainas iel 5, Ludza, Ludzas novads atsavin šanu.
4. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma nosl gšanu.
5. Par at auju sl gt apakšnomas līgumu.
6. Par strat ģijas “Ludzas pilsdrupas. Darbības strat ģija tūrisma kontekst ”
apstiprin šanu.
7. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.11 „Par din šanas izmaksu segšanu
izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iest d s” apstiprin šanu.
8. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.12 „Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par pašvaldības pabalstiem
Ludzas novad ”” apstiprin šanu.
9. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.13 „Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes m j s darba
organiz šanu un pakalpojuma sa emšanas k rtību Ludzas novad ”” apstiprin šanu.
10. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.14 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvaldības
soci lajiem pakalpojumiem”” apstiprin šanu.
11. Par grozījumiem nolikum „Par Ludzas novada pašvaldības apbalvojumiem”.
12. Par grozījumiem konkursa „Ludzas novada Gada cilv ks” nolikum .
13. Par dzīvojam un nedzīvojam fonda apsaimniekošanas un p rvaldīšanas līguma
termi a pagarin jumu.
14. Par debitoru par du norakstīšanu.
15. Par nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb .
16. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu.
17. Par neizīr to dzīvok u apsaimniekošanas un ūdens pat ri a starpības maksas apmaksu.
18. Par dzīvojam s m jas Kr.Barona iel 23, Ludz , Ludzas novad p rvaldīšanas tiesību
nodošanu dzīvojam s m jas īpašniekam.
19. Par nekustam īpašuma, nedzīvojam s kas “Katlu m ja”, Martiši, Isnaudas pagast ,
Ludzas novad , nodošanu atsavin šanai.
20. Par dzīvok a īpašuma Nr.29, Blauma a iel 3, Ludz , Ludzas novad , nodošanu
atsavin šanai.
21. Par dzīvok a īpašuma Nr.10, Skolas iel 38, Ludz , Ludzas novad , nodošanu
atsavin šanai.
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22. Par nekustam īpašuma Latgales iel 242B, Ludz , Ludzas novad treš s izsoles
rezult tu, protokola apstiprin šanu un atsavin šanas procedūras p rtraukšanu.
23. Par kustam s mantas – autobusa MERCEDES BENZ 711, valsts reģistr cijas
Nr.GM9907 otr s izsoles rezult tu, protokola un treš s izsoles noteikumu, un s kumcenas
apstiprin šanu.
24. Par kustam s mantas – traktora T-40 M, valsts reģistr cijas Nr.T1443LS otr s izsoles
rezult tu, protokola un treš s izsoles noteikumu, un s kumcenas apstiprin šanu.
25. Par ce u uztur šanu ziemas period .
26. Par sadzīves atkritumu izvešanas maksas noteikšanu Ludzas novada pagastu
administratīvaj s teritorij s.
27. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.15 „Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2016.gada 28.janv ra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2016.gadam”” apstiprin šanu.
28. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvok u m jai 18.Novembra iel
17A, Ludz , Ludzas novad .
29. Par sadarbības memoranda nosl gšanu.
30. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma nosl gšanu.
31. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvok u m jai Rekašova iel 46,
Ludz , Ludzas novad .
32. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2016.gada 25.febru ra s des l muma ”Par
nekustam īpašuma - “Svecītes”, Istras pagasts, Ludzas novads, ar kadastra numuru
68600080098, p rdošanas cenas apstiprin šanu” (protokols Nr.3, 10.§) 2.punkt .
33. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības stipendiju nolikum .
34. Par komand jumu uz Polijas Republiku.
35. Par speci listam izīr jamas dzīvojam s telpas statusa piešķiršanu.
36. Par dzīvojam s platības piešķiršanu speci listam.
1.§
Par zemes vien bas atdal šanu un pašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam pašumam
Zi o: A.Meikš ns
1.
Izskatot J. A., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2016.gada 6.oktobra iesniegumu,
kas reģistr ts Ludzas novada pašvaldīb 2016.gada 6.oktobrī ar Nr.3.1.1.11.2/2278, tika
konstat ts, ka J. A.lūdz atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīm jumiem 68880010070 un
68880010190 no piederoš nekustam īpašuma ar kadastra numuru 68880010165 „Zeltbitītes”,
Pure u pag., Ludzas nov. un atdalītaj m zemes vienīb m izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Jaun s zeltbitītes” un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam
īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta
2012.gada 10.aprī a noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu
aktualiz cijas noteikumi”, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka J. A., personas kods XXX, no nekustam īpašuma ar kadastra numuru
68880010165 un nosaukumu „Zeltbit tes”, Pure u pag., Ludzas nov., atdala zemes vienību 4,1 ha
platīb ar kadastra apzīm jumu 68880010070 un zemes vienību 0,7 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 68880010190.
2. Atdalītaj m zemes vienīb m ar kadastra apzīm jumiem 68880010070 un
68880010190, izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Jaunās zeltbit tes”,
Pure u pag., Ludzas nov..
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Izskatot A. L., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2016.gada 21.oktobra iesniegumu,
kas reģistr ts Ludzas novada pašvaldīb 2016.gada 21.oktobrī ar Nr.3.1.1.11.2/2404, tika
konstat ts, ka Agris Ludboržs lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 68580010061
no piederoš nekustam īpašuma ar kadastra numuru 68580020252 „Meikori”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov. un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Piekalnīte” un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprī a
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka A. L., personas kods XXX, no nekustam īpašuma ar kadastra numuru
68580020252 un nosaukumu „Meikori”, Isnaudas pag., Ludzas nov., atdala zemes vienību 1,5 ha
platīb ar kadastra apzīm jumu 68580010061.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 68580010061, izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Piekaln te”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2.§
Par zemes vien bu plat bu preciz šanu, apvienošanu, adreses un pašuma nosaukuma
piešķiršanu, un adreses izsl gšanu no Valsts adrešu reģistra
Zi o: A.Meikš ns
Izskatot VAS „LATVIJAS DZELZCE Š”, juridisk adrese Gogo a iel 3, Rīg ,
29.09.2016. iesniegumu, reģ. 03.10.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/1206, par zemes vienību platību
preciz šanu un zemes vienīb m ar kadastra apzīm jumiem 68010070107 un 68010070108
apvienošanu pie nekustam īpašuma ar kadastra numuru 68010070107 un atst t iepriekš piešķirto
adresi zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 68010070107 Dzelzce a iela 8A, Ludza, Ludzas
nov..
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustam īpašuma lietošanas
m rķu klasifik cija un nekustam īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un mai as k rtība”
17.4.punkts nosaka, ka zemes lietošanas m rķa mai u ierosina: ja st jies sp k det lpl nojums un
neapbūv tajai zemes vienībai lietošanas m rķis neatbilst det lpl nojum noteiktajai pl notajai
(at autajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustam īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekustam īpašuma lietošanas m rķu
noteikšanas un mai as k rtība” treš s noda as 17.4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as 4.punktu un 27.punktu un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt un veikt konfigur cijas un platību izmai as sekojoš m zemes vienīb m:
1.1. zemes vienībai ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai” ar kadastra
apzīm jumu 68010070099 Dzelzce a iela 12, Ludza, Ludzas nov. platība samazin s par 3340
kv.m un sast da 7902 kv.m, saska ar grafisko pielikumu;
1.2. zemes vienībai ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai” ar kadastra
apzīm jumu 68010070103 Dzelzce a iela 2, Ludza, Ludzas nov. platība samazin s par 2324 kv.m
un sast da 6108 kv.m, saska ar grafisko pielikumu;
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1.3. zemes vienībai ar statusu „Valstij piekritīga zeme” ar kadastra apzīm jumu
68010070108 Dzelzce a iela 12A, Ludza, Ludzas nov. platība palielin s par 5249 kv.m un
sast da 6736 kv.m, saska ar grafisko pielikumu;
1.4. zemes vienībai ar statusu „Valstij piekritīga zeme” ar kadastra apzīm jumu
68010070107 Dzelzce a iela 8A, Ludza, Ludzas nov. platība palielin s par 415 kv.m un sast da
2488 kv.m, saska ar grafisko pielikumu.
2. Piekrist, ka VAS „LATVIJAS DZELZCE Š”, reģistr cijas numurs 40003032065,
apvieno zemes vienības ar kadastra apzīm jumiem 68010070107 un 68010070108 kopplatīb
9224 kv.m pie nekustam īpašuma ar kadastra numuru 68010070107 un atst t iepriekš piešķirto
adresi: zemes vienībai Dzelzce a iela 8A, Ludza, Ludzas nov. un īpašuma nosaukumu Dzelzce a
iela 8A, Ludza, Ludzas nov. un apstiprin t zemes lietošanas m rķi ar kodu 1101 (zeme dzelzce a
infrastruktūras zemes nodalījuma josl un ce u zemes nodalījuma josl ).
3. Likvid t un izsl gt adresi Dzelzce a iela 12A, Ludza, Ludzas nov., (kods 105898144).
4. Saska ar Administratīv procesa likuma 70.panta pirmo un otro da u, 76.panta otro
da u šo domes l mumu ir tiesības viena m neša laik no t sp k st šan s dienas (pazi ošanas
dienas) apstrīd t Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (Atbrīvošanas aleja 88,
R zekne, LV-4601).

3.§
Par zemes vien bas Dainas ielā 5, Ludza, Ludzas novads atsavināšanu
Zi o: A.Meikš ns
Izskatot VAS “VALSTS NEKUSTAMIE PAŠUMI”, juridisk adrese Va u iel 28,
Rīg , 12.10.2016. iesniegumu ar Nr.3/2-3/15391, par zemes vienības ar kadastra apzīm jumu
68010010354 Dainas iel 5, Ludza, Ludzas nov. atsavin šanu par labu Latvijas Republikas
nepilsonei V. P., personas kods XXX.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pils t s” 22.pantu un
33.pantu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2016.gada
20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ludzas novada dome neiebilst, ka zemes vienība platīb 405 kv.m ar zemes kadastra
apzīm jumu 68010010354 (īpašuma kadastra numurs 68010010879) Dainas iel 5, Ludza,
Ludzas nov. un zemes izmantošanas m rķi ar kodu 0601 (individu lo dzīvojamo m ju apbūve),
tiks atsavin ta par labu Latvijas Republikas nepilsonei V. P., personas kods XXX.
4.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
Zi o: A.Meikš ns
Izskatot I. D., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 11.10.2016. iesniegumu, reģ.
11.10.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/2324, par zemes vienības 552 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu
68010050179 Odu iel 38, Ludza, Ludzas nov. piešķiršanu nom uz 10.gadiem ar apbūves
tiesīb m, pamatojoties uz 2016.gada 7.oktobra d vin juma līguma Nr.4054 uz namīpašumu, tika
konstat ts, ka:
ar Ludzas pils tas domes 2009.gada 18.marta s des l muma (protokols Nr.4, 2.§)
13.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības V. D. par zemes vienību 365 kv.m platīb ar kadastra
apzīm jumu 68010050179 Odu iel 38, Ludza, Ludzas nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s da as 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laik
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pašvaldīb m piekrīt un uz attiecīg s pašvaldības v rda zemesgr mat
ierakst ma, apbūv ta
lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai da ai nosl dzami
zemes nomas līgumi.
Ludzas pils tas pašvaldība 2009.gada 29.aprīlī nosl dza zemesgabala nomas līgumu Nr.4
ar V. D. par zemes vienību 365 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 68010050179 Odu iel 38,
Ludza, Ludzas nov..
Ar Ludzas novada domes 2009.gada 18.marta s des l muma (protokols Nr.4, 2.§)
13.punkta otro apakšpunktu tika atzīts, ka zemes vienība 552 kv.m platīb ar kadastra
apzīm jumu 68010050179 Odu iel 38, Ludza, Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
I. D. 2016.gada 7.oktobrī nosl dza d vin juma līgumu ar V. D.par namīpašumu, kuru
reģistr ja 2016.gada 7.oktobrī Ludzas novada zemesgr matu nodalījum ar folijas
Nr.100000483181 un ir faktiskais lietot js par zemes vienību 552 kv.m platīb ar kadastra
apzīm jumu 68010050179 Odu iel 38, Ludza, Ludzas nov..
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.da as 18.3.punkts nosaka, ka neapbūv ta zemesgabala iznom t js p c
tam, kad ir pie emts Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otraj da min tais l mums par zemesgabala
iznom šanu ar apbūves tiesīb m, vai arī tad, kad neapbūv ta zemesgabala iznom t js ir pie mis
l mumu par zemesgabala iznom šanu bez apbūves tiesīb m, nosaka nomas maksu 1,5 % apm r
no zemes kadastr l s v rtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznom t jam maks likumos
noteiktos nodok us. Pašvaldībai ir tiesības noteikt liel ku nomas maksas apm ru, izdodot
saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūv ta zemesgabala
nomas maksa gad ir: p r jos gadījumos - ne maz k k 1,5 % apm r no zemes kadastr l s
v rtības.
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 2. noda as 7.punkts nosaka, ka apbūv ta zemesgabala nomas maksu gad :
7.1. līdz 2009.gada 31.decembrim – 1,5 % apm r no Valsts zemes dienesta noteikt s
apbūv ta zemesgabala v rtības privatiz cijas vajadzīb m;
7.2. no 2010.gada 1.janv ra – 1,5 % apm r no zemes kadastr l s v rtības.
7.1 Nomnieks papildus nomas maksai maks iznom t jam likumos noteiktos nodok us.
7.2 Apbūv ta zemesgabala vai t da as minim l nomas maksa ir 28 euro gad , ja saska
ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu apr ķin t nomas maksa ir maz ka nek 28 euro gad .
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 14.panta pirm s da as
2.punktu, 15.panta pirm s da as 13.punktu, un 21.panta pirm s da as 27.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 2. noda as 7.punktu, 71.pantu un 72.pantu un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Ludzas pils tas pašvaldības 2009.gada 29.aprī a nosl gto zemesgabala nomas
līgumu Nr.4 ar V. D. par zemes vienību 365 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 68010050179
Odu iel 38, Ludza, Ludzas nov. ar 2016.gada 7.oktobri.
2. Piešķirt I. D., personas kods XXX, nom zemes vienību 552 kv.m platīb ar kadastra
apzīm jumu 68010050179 Odu iel 38, Ludza, Ludzas nov. ar apbūves ties bām uz desmit
gadiem no 2016.gada 7.oktobra.
3. Nosl gt zemes nomas līgumu ar I. D., personas kods XXX, termi no 2016.gada
7.oktobra līdz 2026.gada 6.oktobrim.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s v rtības gad . Ja apr ķinot
nomas maksu t s v rtība ir maz k par EUR 28,00, nomas maksa ir noteikta 28 euro gad .
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai noda ai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
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Plkst. 14.03 ierodas domes deput ts Juris Atstupens.
5. §
Par atļauju sl gt apakšnomas l gumu
Zi o: A.Meikš ns
1.
Izskatot S. A., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 28.09.2016. iesniegumu, kas
reģistr ts Ludzas novada pašvaldīb 28.09.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/2193, par Ludzas novada
pašvaldības piekrītoš s zemes vienības 4,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 007 0005,
Pildas pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nom trešajai personai, tika konstat ts, ka:
Ar Ludzas novada domes 2013.gada 28.novembra s des l mumu (protokols Nr.25,
10.§) tika atzīts, ka zemes vienība 4,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 007 0005, Pildas
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ludzas novada pašvaldība 2016.gada 1.febru rī nosl dza zemes nomas līgumu Nr.Z15/2016 ar Stasi Areli par zemes vienību 4,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 007 0005,
Pildas pagasts, Ludzas novads.
2016.gada 1.febru rī nosl gt zemes nomas līguma Nr.Z-15/2016 piekt s da as
5.2.1.punkts nosaka, ka nomnieks nodot zemes lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar
iznom t ja rakstisku piekrišanu.
Pamatojoties uz 2016.gada 1.febru rī nosl gt zemes nomas līguma Nr.Z-15/2016
piekt s da as 5.2.1.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 14.panta pirm s da as
2.punktu, 15.panta pirm s da as 13.punktu un 21.panta pirm s da as 27.punktu, un Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. At aut S. A., personas kods XXX, sl gt apakšnomas līgumu ar trešo personu par zemes
vienības 4,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 007 0005, Pildas pagasts, Ludzas novads
iznom šanu.
2. S. A. m neša laik no at aujas sa emšanas iesniegt Ludzas novada pašvaldīb ar trešo
personu nosl gto apakšnomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6886 007
0005, Pildas pagasts, Ludzas novads iznom šanu.
2.
Izskatot V. Z., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 03.10.2016. iesniegumu, kas
reģistr ts Ludzas novada pašvaldīb 03.10.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/2243, par Ludzas novada
pašvaldības piederoš s zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6860 009 0195, Istras pagasts,
Ludzas novads piešķiršanu nom trešajai personai, tika konstat ts, ka:
Ar Ludzas rajona Istras pagasta padomes 2009.gada 28.janv ra s des l muma (protokols
Nr.1, 8.§) 8.16.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības V. Z. uz zemes vienību ar kadastra
apzīm jumu 6860 009 0195, Istras pagasts, Ludzas novads.
Ludzas rajona Istras pagasta padome 2009.gada 19.jūnij nosl dza zemes nomas līgumu
Nr.61/2009 ar V. Z. par zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6860 009 0195, Istras pagasts,
Ludzas novads.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.febru ra s des l mumu (protokols Nr.2,
14.§,172.p.) tika atzīts, ka zemes vienība ar kadastra apzīm jumu 6860 009 0195, Istras pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
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2012.gada 25.jūnij zemes vienība 20,08 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860
009 0195 reģistr ta zemesgr mat , k Ludzas novada pašvaldības īpašums (Istras pagasta
zemesgr matas nodalījums Nr.100000506806).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 14.panta pirm s da as
2.punktu, 15.panta pirm s da as 13.punktu un 21.panta pirm s da as 27.punktu, un Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. At aut V. Z., personas kods XXX, sl gt apakšnomas līgumu ar trešo personu par zemes
vienības 20,08 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 009 0195, Istras pagasts, Ludzas novads
iznom šanu.
2. V. Z. m neša laik no at aujas sa emšanas iesniegt Ludzas novada pašvaldīb ar trešo
personu nosl gto apakšnomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6860 009
0195, Istras pagasts, Ludzas novads iznom šanu.
6.§
Par strat ģijas “Ludzas pilsdrupas. Darb bas strat ģija tūrisma kontekstā” apstiprināšanu
Zi o: A.Meikš ns; A.Gendele
Pl nošanas dokuments “Ludzas pilsdrupas. Darb bas strat ģija tūrisma kontekstā”
izstr d ts pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.322 “Darbības
programmas „Izaugsme un nodarbin tība” priorit r virziena „Vides aizsardzības un resursu
izmantošanas efektivit te” 5.5.1.specifisk atbalsta m rķa „Saglab t, aizsarg t un attīstīt
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, k arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas
noteikumi” nosacījumiem, kas paredz projekta iesnieguma dokument cij projektu idejas
priekšatlasei un projektu iesniegumu atlasei iek aut inform ciju par sp kā esošo objekta
darb bas strat ģiju, kas pamato pieprasījumu objekt nodrošin tajiem pakalpojumiem, k arī
paredz objekta uztur šanu ilgtermi , neradot papildu finanšu slogu pašvaldībai un valstij.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 14.panta otr s da as
1.punktu un 21.panta pirm s da as 27.punktu, k arī emot v r Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības izstr d to strat ģiju “Ludzas pilsdrupas.
Darbības strat ģija tūrisma kontekst ” saska ar pielikumu.
2. Kontroli par l muma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
7.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.11 „Par dināšanas izmaksu segšanu
izgl tojamajiem Ludzas novada pašvald bas izgl t bas iestād s” apstiprināšanu
Zi o: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 43.panta trešo da u,
Izglītības likuma 17.panta treš s da as 11.punktu, emot v r Ludzas novada domes soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele,
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Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11 „Par din šanas
izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iest d s”, saska ar
pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai triju dienu laik p c saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.11 „Par din šanas izmaksu segšanu izglītojamajiem
Ludzas novada pašvaldības izglītības iest d s” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadīt jai S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.11 „Par
din šanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iest d s”,
saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 24.panta trešo da u, public t Ludzas novada pašvaldības
m jas lap www.ludza.lv.
4. Uzdot pagastu p rvalžu vadīt jiem nodrošin t saistošo noteikumu Nr.11 „Par
din šanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iest d s”
pieejamību pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
8.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 12 „Par groz jumiem Ludzas novada
domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par pašvald bas pabalstiem
Ludzas novadā”” apstiprināšanu
Zi o: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 43.panta trešo da u un emot v r Ludzas
novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada
20.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.12 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par pašvaldības
pabalstiem Ludzas novad ””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai triju dienu laik p c saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.12 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada
27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novad ””
rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadīt jai S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.12 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par
pašvaldības pabalstiem Ludzas novad ””, pie emšanas, saska ar likuma „Par pašvaldīb m”
24.panta trešo da u public t Ludzas novada pašvaldības m jas lap www.ludza.lv.
4. Uzdot pagastu p rvalžu vadīt jiem nodrošin t saistošo noteikumu Nr.12 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par
pašvaldības pabalstiem Ludzas novad ”” pieejamību pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
9.§
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Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 13 „Par groz jumiem Ludzas novada
domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes mājās darba
organiz šanu un pakalpojuma saņemšanas kārt bu Ludzas novadā”” apstiprināšanu
Zi o: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 43.panta trešo da u un emot v r Ludzas
novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada
20.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.13 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes m j s
darba organiz šanu un pakalpojuma sa emšanas k rtību Ludzas novad ””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai triju dienu laik p c saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.13 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada
17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes m j s darba organiz šanu un
pakalpojuma sa emšanas k rtību Ludzas novad ”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadīt jai S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.13 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
aprūpes m j s darba organiz šanu un pakalpojuma sa emšanas k rtību Ludzas novad ””,
pie emšanas, saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 24.panta trešo da u public t Ludzas novada
pašvaldības m jas lap www.ludza.lv.
4. Uzdot pagastu p rvalžu vadīt jiem nodrošin t saistošo noteikumu Nr.13 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
aprūpes m j s darba organiz šanu un pakalpojuma sa emšanas k rtību Ludzas novad ””
pieejamību pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
10.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 14 „Par groz jumiem Ludzas novada
domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvald bas
sociālajiem pakalpojumiem”” apstiprināšanu
Zi o: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 43.panta trešo da u un emot v r Ludzas
novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada
20.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.14 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada
pašvaldības soci lajiem pakalpojumiem””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai triju dienu laik p c saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.14 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada
21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvaldības soci lajiem
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pakalpojumiem”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s
attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadīt jai S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.14 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par
Ludzas novada pašvaldības soci lajiem pakalpojumiem””, pie emšanas, saska ar likuma „Par
pašvaldīb m” 24.panta trešo da u public t Ludzas novada pašvaldības m jas lap www.ludza.lv.
4. Uzdot pagastu p rvalžu vadīt jiem nodrošin t saistošo noteikumu Nr.14 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par
Ludzas novada pašvaldības soci lajiem pakalpojumiem”” pieejamību pagastu p rvalžu k s.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
11.§
Par groz jumiem nolikumā “Par Ludzas novada pašvald bas apbalvojumiem”
Zi o: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as
27.punktu un 41.panta pirm s da as 2.punktu, 2010.gada 5.oktobra Ministru kabineta noteikumu
Nr.928, “K rtība, k d dibin mi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 11, 12.punktu,
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des
atzinumu, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2016.gada 20.oktobra s des atzinumu un Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2015.gada 27.augusta s d (protokols Nr.11, 35.§)
apstiprin taj nolikum “Par Ludzas novada pašvaldības apbalvojumiem” š dus grozījumus:
1.1. izteikt nolikuma 24.punktu š d redakcij :
„24. Kandid tus apbalvošanai ar Atzinības rakstu var pieteikt Domes deput ti, valsts un
pašvaldības institūcijas, Ludzas novad reģistr t s juridisk s personas, vai iedzīvot ji (ne maz k
k 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklar ta Ludzas novada administratīvaj teritorij
un kuri parakstījuši iesniegumu, nor dot paraksta atšifr jumu, personas kodu, deklar t s
dzīvesvietas adresi un kontaktt lruni).”;
1.2. izteikt nolikuma 37.punktu š d redakcij :
„37. Kandid tus apbalvošanai ar Pateicības rakstu var pieteikt Domes deput ti, valsts un
pašvaldības institūcijas, Ludzas novad reģistr t s juridisk s personas, vai iedzīvot ji (ne maz k
k 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklar ta Ludzas novada administratīvaj teritorij
un kuri parakstījuši iesniegumu, nor dot paraksta atšifr jumu, personas kodu, deklar t s
dzīvesvietas adresi un kontaktt lruni).”.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai par izdarītajiem grozījumiem nolikum “Par
Ludzas novada pašvaldības apbalvojumiem” inform t Kultūras ministriju un iesniegt preciz to
nolikumu.
3. L muma izpildes kontroli uzdot pašvaldības izpilddirektoram S.Jakov evam.

12.§
Par groz jumiem konkursa „Ludzas novada Gada cilv ks” nolikumā
Zi o: A.Gendele
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Lai godin tu un finansi li atbalstītu konkursa “Ludzas novada Gada cilv ks”
uzvar t jus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m 41.panta 2. un 4.punktu, emot v r
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu konkursa “Ludzas novada Gada cilv ks” nolikum (apstiprin ts
26.01.2012. (prot.Nr.3, 50.§)) un papildin t Nolikumu ar 6.3.punktu, izsakot to š d redakcij :
“6.3. Naudas balva EUR 50,00 apm r ”
2. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
13.§
Par dz vojamā un nedz vojamā fonda apsaimniekošanas un pārvald šanas l guma
termiņa pagarinājumu
Zi o: A.Gendele
2015.gada 23.novembrī Ludzas novada pašvaldība ar SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” nosl dza līgumu Nr.P-450/2016 “Par dzīvojam un nedzīvojam fonda
apsaimniekošanas un p rvaldīšanu”. Līgums tika nosl gts uz vienu gadu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m" 14.panta otr s da as 3.punktu, 10.panta pirmo
un otro da u, izv rt jot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”
pieredzi, darbības profilu, t s rīcīb esošos finanšu un tehniskos resursus, person la pieredzi,
kvalifik ciju u.c. krit rijus un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarin t 2015.gada 23.novembra līguma Nr.P-450/2015 „Par Ludzas novada
pašvaldības dzīvojam un nedzīvojam fonda p rvaldīšanu” termi u līdz 2020.gada
23.novembrim.
2. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšs d t ju Alīnu Gendeli parakstīt vienošanos par
līguma termi a pagarin jumu.
3. Kontroli par šī l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
14.§
Par debitoru parādu norakst šanu
Zi o: A.Gendele
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un ar lietu saistītos apst k us,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.1486 „K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības uzskaiti” 100.pantu "Prasības, kuru
piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir
pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos,
kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no
uzkrājumu samazinājuma", emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Dz st debitoru par du par komun lajiem pakalpojumiem kopsumm EUR 91.42
norakstot no pašvaldības bilances 2016.gada izmaks s, saska ar 1.pielikumu.
2. Dz st debitoru par du par zemes īpašuma nomu kopsumm EUR 120.95 norakstot
no pašvaldības bilances 2016.gada izmaks s, saska ar 2.pielikumu.
3. Dz st debitoru par du par vec ku maku un vec ku līdzfinans jumu kopsumm
EUR 213.93 norakstot no pašvaldības bilances 2016.gada izmaks s, saska ar 3.pielikumu.
4. Dz st debitoru par du par citiem maksas pakalpojumiem kopsumm EUR 1901.70
norakstot no pašvaldības bilances 2016.gada izmaks s, saska ar 4.pielikumu.
15.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedziņu bezstr da kārt bā
Zi o: A.Gendele
1.
SIA „Šķaunes bekons”, reģistr cijas Nr. 50003379431, juridisk adrese: „Landskorona”,
Šķaunes pag., Dagdas novads, LV-5693, nav savlaicīgi veikusi apr ķin tos nekustam īpašuma
nodok a maks jumus par īpašumu „Gumi ova”, Cirmas pagasts, Ludzas novads, kadastra
Nr. 68500020187.
Pamatojoties uz augst k min to faktu, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokav to nodok u
maks jumu piedzi as procesu par nokav to nekustam īpašuma nodok a un nokav juma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj da
noteiktaj k rtīb , 2016.gada 30.janv rī tika pazi ots nekustam īpašuma nodok a apm rs
k rt jam taks cijas (kalend rajam) gadam par īpašumu „Gumi ova”, Cirmas pagast , Ludzas
novad (kadastra Nr. 68500020187), nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 16-1925 p c adreses:
„Landskorona”, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, LV-5693.
No nekustam īpašuma nodok a maks šanas pazi ojuma 2016.gadam Nr.16-1925 izriet,
ka SIA „Šķaunes bekons” par nekustamo īpašumu „Gumi ova”, Cirmas pagast , Ludzas novad
(kadastra Nr. 68500020187), kas sast v no 2 (div m) zemes vienīb m: 9,8 ha (kadastra numurs:
68500020187) un zemes vienības 0,3 ha (kadastra apzīm jumu 68500040121), kop j platība
10,1 ha, 2016.gad j samaks nodoklis EUR 62,60 apm r ; par ds par iepriekš jo periodu EUR
56,21 un nokav juma nauda EUR 5,67, kop EUR 124,48. 2016.gada 6.febru rī maks šanas
pazi ojums st j s sp k , k uva neapstrīdams 2016.gada 6.mart .
Likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj da ir noteikts, ka nekustam
īpašuma nodok a maks t js saska ar šo likumu ir atbildīgs par nodok u pilnīgu nomaks šanu
noteikt laik .
Šī likuma 9.panta otr da a paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
likumam „Par nodok iem un nodev m” un Administratīv procesa likum noteiktajai
administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
2016.gada 7.oktobrī Ludzas novada pašvaldīb ir sa emts (ien koš dokumenta
reģistr cijas Nr.3.1.1.8.1/1007) zv rin ta tiesu izpildīt ja Ingara Osipova 2016.gada 4.oktobra
„Pieprasījums par nekustam īpašuma nodok a par du” ar lūgumu sniegt zi as par nekustam
īpašuma „Gumi ova”, Cirmas pagasts, Ludzas novads ar kadastra Nr. 68500020187 nekustam
īpašuma nodok a par diem.
2016.gada 10.oktobrī (izejoš dokumenta reģistr cijas Nr.3.1.1.7.2/1154) zv rin tam tiesu
izpildīt jam Ingaram Osipovam nosūtīta inform cija p c pieprasījuma.
2016.gada 13.oktobra laikraksta „Latvijas V stnesis”, ofici lo pazi ojumu sada
„Izsoles”, (laidiens Nr. 199 (5771)) ievietots sludin jums, ka Latgales apgabaltiesas 19.iecirk a
zv rin ts tiesu izpildīt js Ingars Osipovs p rdod pirmaj izsol SIA „Šķaunes bekons” piederošo
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nekustamo īpašumu „Gumi ova”, Cirmas pagast , Ludzas novad
(kadastra Nr.
68500020187). Izsoles s kuma datums – 2016.gada 18.oktobris plkst. 13.00 un izsoles
nosl guma datums – 2016.gada 17.novembris plkst. 13.00.
Kop j nodok a par da summa par īpašumu „Gumi ova”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
uz 2016.gada 17.novembri sast da EUR 133,23 (par zemi: pamatpar ds – EUR 118,81,
nokav juma nauda EUR 14,42). Pamatojoties uz augst k min to, ir j pie em l mums „Par
nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb ” par
izveidojušos nekustam īpašuma nodok a par du, t.i. EUR 133,23 (par zemi: pamatpar ds EUR
118,81, nokav juma nauda EUR 14,42).
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 29.panta otro da u,
par nodok u un nodevu maks juma samaksas termi a nokav jumu maks t jam tiek apr ķin ta
nokav juma nauda – no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokav to dienu,
ja konkr t nodok a likum nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
Likuma „Par nodok iem un nodev m” 26.panta pirmaj da ir paredz ts, ka nodok u
maks jumus atbilstoši nodok u deklar cijai, avansa maks jumu apr ķinam, k arī citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai p c nodok u administr cijas kontroles (p rbaudes,
revīzijas) apr ķin tos nodok u maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti nodok u likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpm k –
nokav tie nodok u maks jumi), k arī izdevumus par nokav to nodok u maks jumu piedzi u
bezstrīda k rtīb , nodok u administr cija piedzen bezstrīda k rtīb , pamatojoties uz l mumu par
nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodok u administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodok us un
nokav juma naudas, t d j di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.da as
izpratn l mums par nekustam īpašuma nodok a par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo da u, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst k u kopums: administratīvais akts ir st jies sp k , tas ir
k uvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīgi.
Sakar ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un
nodev m” 26.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli”
2.panta pirmo da u, 6.panta trešo da u, 9.panta pirmo un otro da u, Administratīv procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro da u, 360.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 47.panta pirmo da u, emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu,, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „Šķaunes bekons”, reģistr cijas numurs 50003379431, bezstrīda
k rtīb termi nenomaks to nekustam īpašuma nodok a par du EUR 133,23 apm r (par
zemi: pamatpar ds – EUR 118,81 un nokav juma nauda – EUR 14,42) par nekustamo īpašumu
„Gumi ova”, Cirmas pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr. 68500020187), piedzi u v ršot uz
par dnieka naudas līdzek iem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka
ien kumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m,
t s p rdodot un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Saska ar Administratīv procesa likuma 363.pantu par izpildiest des darbīb m, kas
v rstas uz administratīv akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes visp r jiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīv procesa likuma 40.noda , priv tpersonai ir tiesības
septi u dienu laik no dienas, kad priv tpersona ir uzzin jusi par izpildiest des darbību, iesniegt
sūdzību Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (R zekn , Atbrīvošanas alej 88, LV4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.
3. Nosūtīt l mumu izpildei Latgales apgabaltiesas 19.iecirk a zv rin tam tiesu
izpildīt jam Ingaram Osipovam.
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2.
SIA „Šķaunes bekons”, reģ. Nr. 50003379431, juridisk adrese: „Landskorona”, Šķaunes
pag., Dagdas novads, LV-5693, nav savlaicīgi veikusi apr ķin tos nekustam īpašuma nodok a
maks jumus par īpašumu „Kristīnes”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr.
68580010108.
Pamatojoties uz augst k min to faktu, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokav to nodok u
maks jumu piedzi as procesu par nokav to nekustam īpašuma nodok a un nokav juma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj da
noteiktaj k rtīb , 2016.gada 30.janv rī tika pazi ots nekustam īpašuma nodok a apm rs
k rt jam taks cijas (kalend rajam) gadam par īpašumu „Kristīnes”, Isnaudas pagast , Ludzas
novad (kadastra Nr. 68580010108), nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 16-1925 p c adreses:
„Landskorona”, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, LV-5693.
No nekustam īpašuma nodok a maks šanas pazi ojuma 2016.gadam Nr.16-1925 izriet,
ka SIA „Šķaunes bekons” par nekustamo īpašumu „Kristīnes”, Isnaudas pagast , Ludzas novad
(kadastra Nr. 68580010108), kas sast v no zemes vienības 5,0 ha, 2016.gad j samaks nodoklis
EUR 35,07 apm r ; par ds par iepriekš jo periodu EUR 31,88 un nokav juma nauda EUR 3,22,
kop EUR 70,17. 2016.gada 6.febru rī maks šanas pazi ojums st j s sp k , k uva neapstrīdams
2016.gada 6.mart .
Likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj da ir noteikts, ka nekustam
īpašuma nodok a maks t js saska ar šo likumu ir atbildīgs par nodok u pilnīgu nomaks šanu
noteikt laik .
Šī likuma 9.panta otr da a paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
likumam „Par nodok iem un nodev m” un Administratīv procesa likum noteiktajai
administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
2016.gada 7.oktobrī Ludzas novada pašvaldīb ir sa emts (ien koš dokumenta
reģistr cijas Nr.3.1.1.8.1/1006) zv rin ta tiesu izpildīt ja Ingara Osipova 2016.gada 4.oktobra
„Pieprasījums par nekustam īpašuma nodok a par du” ar lūgumu sniegt zi as par nekustam
īpašuma „Kristīnes”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar kadastra Nr. 68580010108 nekustam
īpašuma nodok a par diem.
2016.gada 10.oktobrī (izejoš dokumenta reģistr cijas Nr.3.1.1.7.2/1156) zv rin tam tiesu
izpildīt jam Ingaram Osipovam nosūtīta inform cija p c pieprasījuma.
2016.gada 13.oktobra laikraksta „Latvijas V stnesis”, ofici lo pazi ojumu sada
„Izsoles”, (laidiens Nr. 199 (5771)) ievietots sludin jums, ka Latgales apgabaltiesas 19.iecirk a
zv rin ts tiesu izpildīt js Ingars Osipovs p rdod pirmaj izsol SIA „Šķaunes bekons” piederošo
nekustamo īpašumu „Kristīnes”, Isnaudas pagast , Ludzas novad (kadastra Nr. 68580010108).
Izsoles s kuma datums – 2016.gada 18.oktobris plkst. 13.00 un izsoles nosl guma datums –
2016.gada 17.novembris plkst. 13.00.
Kop j nodok a par da summa par īpašumu „Kristīnes”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
uz 2016.gada 17.novembri sast da EUR 75,10 (par zemi: pamatpar ds – EUR 66,95,
nokav juma nauda EUR 8,15). Pamatojoties uz augst k min to, ir j pie em l mums „Par
nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb ” par
izveidojušos nekustam īpašuma nodok a par du, t.i. EUR 75,10 (par zemi: pamatpar ds EUR
66,95, nokav juma nauda EUR 8,15).
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 29.panta otro da u,
par nodok u un nodevu maks juma samaksas termi a nokav jumu maks t jam tiek apr ķin ta
nokav juma nauda – no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokav to dienu,
ja konkr t nodok a likum nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
Likuma „Par nodok iem un nodev m” 26.panta pirmaj da ir paredz ts, ka nodok u
maks jumus atbilstoši nodok u deklar cijai, avansa maks jumu apr ķinam, k arī citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai p c nodok u administr cijas kontroles (p rbaudes,
revīzijas) apr ķin tos nodok u maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti nodok u likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpm k –
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nokav tie nodok u maks jumi), k
arī izdevumus par nokav to nodok u maks jumu
piedzi u bezstrīda k rtīb , nodok u administr cija piedzen bezstrīda k rtīb , pamatojoties uz
l mumu par nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodok u administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodok us un
nokav juma naudas, t d j di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.da as
izpratn l mums par nekustam īpašuma nodok a par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo da u, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst k u kopums: administratīvais akts ir st jies sp k , tas ir
k uvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīgi.
Sakar ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un
nodev m” 26.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli”
2.panta pirmo da u, 6.panta trešo da u, 9.panta pirmo un otro da u, Administratīv procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro da u, 360.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 47.panta pirmo da u, emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „Šķaunes bekons”, reģistr cijas numurs 50003379431, bezstrīda
k rtīb termi nenomaks to nekustam īpašuma nodok a par du EUR 75,10 apm r (par zemi:
pamatpar ds – EUR 66,95 un nokav juma nauda – EUR 8,15) par nekustamo īpašumu
„Kristīnes”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr. 68580010108), piedzi u v ršot uz
par dnieka naudas līdzek iem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka
ien kumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m,
t s p rdodot un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Saska ar Administratīv procesa likuma 363.pantu par izpildiest des darbīb m, kas
v rstas uz administratīv akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes visp r jiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīv procesa likuma 40.noda , priv tpersonai ir tiesības
septi u dienu laik no dienas, kad priv tpersona ir uzzin jusi par izpildiest des darbību, iesniegt
sūdzību Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (R zekn , Atbrīvošanas alej 88, LV4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.
3. Nosūtīt l mumu izpildei Latgales apgabaltiesas 19.iecirk a zv rin tam tiesu
izpildīt jam Ingaram Osipovam.
3.
SIA „Šķaunes bekons”, reģ. Nr. 50003379431, juridisk adrese: „Landskorona”, Šķaunes
pag., Dagdas novads, LV-5693, nav savlaicīgi veikusi apr ķin tos nekustam īpašuma nodok a
maks jumus par īpašumu „Losovkas”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr.
68580010148.
Pamatojoties uz augst k min to faktu, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokav to nodok u
maks jumu piedzi as procesu par nokav to nekustam īpašuma nodok a un nokav juma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj da
noteiktaj k rtīb , 2016.gada 30.janv rī tika pazi ots nekustam īpašuma nodok a apm rs
k rt jam taks cijas (kalend rajam) gadam par īpašumu „Losovkas”, Isnaudas pagast , Ludzas
novad (kadastra Nr. 68580010148), nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 16-1925 p c adreses:
„Landskorona”, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, LV-5693.
No nekustam īpašuma nodok a maks šanas pazi ojuma 2016.gadam Nr.16-1925 izriet,
ka SIA „Šķaunes bekons” par nekustamo īpašumu „Losovkas”, Isnaudas pagast , Ludzas novad
(kadastra Nr. 68580010148), kas sast v no zemes vienības 3,8 ha, 2016.gad j samaks nodoklis
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EUR 22,65 apm r ; par ds par iepriekš jo periodu EUR 20,60 un nokav juma nauda
EUR 2,08, kop EUR 45,33. 2016.gada 6.febru rī maks šanas pazi ojums st j s sp k , k uva
neapstrīdams 2016.gada 6.mart .
Likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj da ir noteikts, ka nekustam
īpašuma nodok a maks t js saska ar šo likumu ir atbildīgs par nodok u pilnīgu nomaks šanu
noteikt laik .
Šī likuma 9.panta otr da a paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
likumam „Par nodok iem un nodev m” un Administratīv procesa likum noteiktajai
administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
2016.gada 7.oktobrī Ludzas novada pašvaldīb ir sa emts (ien koš dokumenta
reģistr cijas Nr.3.1.1.8.1/1008) zv rin ta tiesu izpildīt ja Ingara Osipova 2016.gada 4.oktobra
„Pieprasījums par nekustam īpašuma nodok a par du” ar lūgumu sniegt zi as par nekustam
īpašuma „Losovkas”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar kadastra Nr. 68580010148 nekustam
īpašuma nodok a par diem.
2016.gada 10.oktobrī (izejoš dokumenta reģistr cijas Nr.3.1.1.7.2/1155) zv rin tam tiesu
izpildīt jam Ingaram Osipovam nosūtīta inform cija p c pieprasījuma.
2016.gada 12.oktobra laikraksta „Latvijas V stnesis”, ofici lo pazi ojumu sada
„Izsoles”, (laidiens Nr. 198 (5770)) ievietots sludin jums, ka Latgales apgabaltiesas 19.iecirk a
zv rin ts tiesu izpildīt js Ingars Osipovs p rdod pirmaj izsol SIA „Šķaunes bekons” piederošo
nekustamo īpašumu „Losovkas”, Isnaudas pagast , Ludzas novad (kadastra Nr. 68580010148).
Izsoles s kuma datums – 2016.gada 18.oktobris plkst. 13.00 un izsoles nosl guma datums –
2016.gada 17.novembris plkst. 13.00.
Kop j nodok a par da summa par īpašumu „Losovkas”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads uz 2016.gada 17.novembri sast da EUR 48,52 (par zemi: pamatpar ds – EUR 43,25,
nokav juma nauda EUR 5,27). Pamatojoties uz augst k min to, ir j pie em l mums „Par
nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb ” par
izveidojušos nekustam īpašuma nodok a par du, t.i. EUR 48,52 (par zemi: pamatpar ds EUR
43,25, nokav juma nauda EUR 5,27).
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 29.panta otro da u,
par nodok u un nodevu maks juma samaksas termi a nokav jumu maks t jam tiek apr ķin ta
nokav juma nauda – no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokav to dienu,
ja konkr t nodok a likum nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
Likuma „Par nodok iem un nodev m” 26.panta pirmaj da ir paredz ts, ka nodok u
maks jumus atbilstoši nodok u deklar cijai, avansa maks jumu apr ķinam, k arī citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai p c nodok u administr cijas kontroles (p rbaudes,
revīzijas) apr ķin tos nodok u maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti nodok u likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpm k –
nokav tie nodok u maks jumi), k arī izdevumus par nokav to nodok u maks jumu piedzi u
bezstrīda k rtīb , nodok u administr cija piedzen bezstrīda k rtīb , pamatojoties uz l mumu par
nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodok u administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodok us un
nokav juma naudas, t d j di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.da as
izpratn l mums par nekustam īpašuma nodok a par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo da u, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst k u kopums: administratīvais akts ir st jies sp k , tas ir
k uvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīgi.
Sakar ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un
nodev m” 26.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli”
2.panta pirmo da u, 6.panta trešo da u, 9.panta pirmo un otro da u, Administratīv procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro da u, 360.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par
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pašvaldīb m” 47.panta pirmo da u, emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „Šķaunes bekons”, reģistr cijas numurs 50003379431, bezstrīda
k rtīb termi nenomaks to nekustam īpašuma nodok a par du EUR 48,52 apm r (par zemi:
pamatpar ds – EUR 43,25 un nokav juma nauda – EUR 5,27) par nekustamo īpašumu
„Losovkas”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr. 68580010148), piedzi u v ršot uz
par dnieka naudas līdzek iem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka
ien kumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m,
t s p rdodot un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Saska ar Administratīv procesa likuma 363.pantu par izpildiest des darbīb m, kas
v rstas uz administratīv akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes visp r jiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīv procesa likuma 40.noda , priv tpersonai ir tiesības
septi u dienu laik no dienas, kad priv tpersona ir uzzin jusi par izpildiest des darbību, iesniegt
sūdzību Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (R zekn , Atbrīvošanas alej 88, LV4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.
3. Nosūtīt l mumu izpildei Latgales apgabaltiesas 19.iecirk a zv rin tam tiesu
izpildīt jam Ingaram Osipovam.
4.
SIA „Šķaunes bekons”, reģ. Nr. 50003379431, juridisk adrese: „Landskorona”, Šķaunes
pag., Dagdas novads, LV-5693, nav savlaicīgi veikusi apr ķin tos nekustam īpašuma nodok a
maks jumus par īpašumu „P avas”, Cirmas pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 68500060076.
Pamatojoties uz augst k min to faktu, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokav to nodok u
maks jumu piedzi as procesu par nokav to nekustam īpašuma nodok a un nokav juma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj da
noteiktaj k rtīb , 2016.gada 30.janv rī tika pazi ots nekustam īpašuma nodok a apm rs
k rt jam taks cijas (kalend rajam) gadam par īpašumu „P avas”, Cirmas pagast , Ludzas novad
(kadastra Nr. 68500060076), nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 16-1925 p c adreses:
„Landskorona”, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, LV-5693.
No nekustam īpašuma nodok a maks šanas pazi ojuma 2016.gadam Nr.16-1925 izriet,
ka SIA „Šķaunes bekons” par nekustamo īpašumu „P avas”, Cirmas pagast , Ludzas novad
(kadastra Nr. 68500060076), kas sast v no zemes vienības 11,3 ha, 2016.gad j samaks
nodoklis EUR 65,76 apm r ; par ds par iepriekš jo periodu EUR 59,78 un nokav juma nauda
EUR 6,02, kop EUR 131,56. 2016.gada 6.febru rī maks šanas pazi ojums st j s sp k , k uva
neapstrīdams 2016.gada 6.mart .
Likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj da ir noteikts, ka nekustam
īpašuma nodok a maks t js saska ar šo likumu ir atbildīgs par nodok u pilnīgu nomaks šanu
noteikt laik .
Šī likuma 9.panta otr da a paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
likumam „Par nodok iem un nodev m” un Administratīv procesa likum noteiktajai
administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
2016.gada 7.oktobrī Ludzas novada pašvaldīb ir sa emts (ien koš dokumenta
reģistr cijas Nr.3.1.1.8.1/1005) zv rin ta tiesu izpildīt ja Ingara Osipova 2016.gada 4.oktobra
„Pieprasījums par nekustam īpašuma nodok a par du” ar lūgumu sniegt zi as par nekustam
īpašuma „P avas”, Cirmas pagasts, Ludzas novads ar kadastra Nr. 68500060076 nekustam
īpašuma nodok a par diem.
2016.gada 10.oktobrī (izejoš dokumenta reģistr cijas Nr.3.1.1.7.2/1157) zv rin tam tiesu
izpildīt jam Ingaram Osipovam nosūtīta inform cija p c pieprasījuma.
2016.gada 17.oktobra laikraksta „Latvijas V stnesis”, ofici lo pazi ojumu sada
„Izsoles”, (laidiens Nr. 201 (5773)) ievietots sludin jums, ka Latgales apgabaltiesas 19.iecirk a

19

zv rin ts tiesu izpildīt js Ingars Osipovs p rdod pirmaj izsol SIA „Šķaunes bekons”
piederošo nekustamo īpašumu „P avas”, Cirmas pagast , Ludzas novad (kadastra Nr.
68500060076). Izsoles s kuma datums – 2016.gada 21.oktobris plkst. 13.00 un izsoles
nosl guma datums – 2016.gada 21.novembris plkst. 13.00.
Kop j nodok a par da summa par īpašumu „P avas”, Cirmas pagasts, Ludzas novads uz
2016.gada 21.novembri sast da EUR 141,05 (par zemi: pamatpar ds – EUR 125,54, nokav juma
nauda EUR 15,51). Pamatojoties uz augst k min to, ir j pie em l mums „Par nekustam
īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb ” par izveidojušos
nekustam īpašuma nodok a par du, t.i. EUR 141,05 (par zemi: pamatpar ds EUR 125,54,
nokav juma nauda EUR 15,51).
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 29.panta otro da u,
par nodok u un nodevu maks juma samaksas termi a nokav jumu maks t jam tiek apr ķin ta
nokav juma nauda – no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokav to dienu,
ja konkr t nodok a likum nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
Likuma „Par nodok iem un nodev m” 26.panta pirmaj da ir paredz ts, ka nodok u
maks jumus atbilstoši nodok u deklar cijai, avansa maks jumu apr ķinam, k arī citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai p c nodok u administr cijas kontroles (p rbaudes,
revīzijas) apr ķin tos nodok u maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti nodok u likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpm k –
nokav tie nodok u maks jumi), k arī izdevumus par nokav to nodok u maks jumu piedzi u
bezstrīda k rtīb , nodok u administr cija piedzen bezstrīda k rtīb , pamatojoties uz l mumu par
nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodok u administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodok us un
nokav juma naudas, t d j di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.da as
izpratn l mums par nekustam īpašuma nodok a par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo da u, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst k u kopums: administratīvais akts ir st jies sp k , tas ir
k uvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīgi.
Sakar ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un
nodev m” 26.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli”
2.panta pirmo da u, 6.panta trešo da u, 9.panta pirmo un otro da u, Administratīv procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro da u, 360.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 47.panta pirmo da u, emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „Šķaunes bekons”, reģistr cijas numurs 50003379431, bezstrīda
k rtīb termi nenomaks to nekustam īpašuma nodok a par du EUR 141,05 apm r (par
zemi: pamatpar ds – EUR 125,54 un nokav juma nauda – EUR 15,51) par nekustamo īpašumu
„P avas”, Cirmas pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr. 68500060076), piedzi u v ršot uz
par dnieka naudas līdzek iem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka
ien kumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m,
t s p rdodot un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Saska ar Administratīv procesa likuma 363.pantu par izpildiest des darbīb m, kas
v rstas uz administratīv akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes visp r jiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīv procesa likuma 40.noda , priv tpersonai ir tiesības
septi u dienu laik no dienas, kad priv tpersona ir uzzin jusi par izpildiest des darbību, iesniegt
sūdzību Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (R zekn , Atbrīvošanas alej 88, LV4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.

3. Nosūtīt l mumu izpildei Latgales
izpildīt jam Ingaram Osipovam.
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apgabaltiesas

19.iecirk a

zv rin tam

tiesu

5.
A. A., personas kods XXX, deklar t dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīgi veicis
apr ķin tos nekustam īpašuma nodok a maks jumus par īpašumu „Dainas”, Istras pagasts,
Ludzas novads, kadastra Nr. 68600010071.
Pamatojoties uz augst k min to faktu, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokav to nodok u
maks jumu piedzi as procesu par nokav to nekustam īpašuma nodok a un nokav juma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj da
noteiktaj k rtīb , 2016.gada 9.febru rī tika pazi ots nekustam īpašuma nodok a apm rs
k rt jam taks cijas (kalend rajam) gadam par īpašumu „Dainas”, Istras pagasts, Ludzas novads
(kadastra Nr. 688600010071), nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 16-7726 p c adreses:
„Dainas”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, LV-5748.
No nekustam īpašuma nodok a maks šanas pazi ojuma 2016.gadam Nr.16-7726 izriet,
ka A. A. par nekustamo īpašumu „Dainas”, Istras pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr.
68600010071), kas sast v no zemes gabala ar kop jo platību 8,6 ha, 2016.gad j samaks
nodoklis EUR 14,75, nodoklis par 2015.g. neapstr d to lauksaimniecība izmantojamo zemi EUR
4,90 (samaksas termi i: 31.03.2016.g., 16.05.2016.g., 15.08.2016.g., 15.11.2016.g.), par ds par
iepriekš jo periodu EUR 33,06, nokav juma nauda EUR 6,43, kop EUR 59,14.
2016.gada 16.febru rī maks šanas pazi ojums st j s sp k , k uva neapstrīdams
2016.gada 16.mart .
Likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj da ir noteikts, ka nekustam
īpašuma nodok a maks t js saska ar šo likumu ir atbildīgs par nodok u pilnīgu nomaks šanu
noteikt laik .
Šī likuma 9.panta otr da a paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
likumam „Par nodok iem un nodev m” un Administratīv procesa likum noteiktajai
administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
2016.gada 7.septembrī Ludzas novada pašvaldība A. A. par īpašumu „Dainas”, Istras
pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr.68600010071) nosūtīja brīdin jumu Nr.3.1.1.8.2/880.
Brīdin jums netika iesniegts adres tam, un 2016.gada 19.oktobrī sūtījums tika sa emts
atpaka pašvaldīb .
Kop j nodok a par da summa par īpašumu „Dainas”, Istras pagasts, Ludzas novads uz
2016.gada 7.septembri sast dīja EUR 58,47 (par zemi: pamatpar ds – EUR 47,81, nokav juma
nauda EUR 10,66). Pamatojoties uz augst k min to, ir j pie em l mums „Par nekustam
īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb ” par izveidojušos
nekustam īpašuma nodok a par du, t.i. EUR 58,47 (par zemi: pamatpar ds EUR 47,81,
nokav juma nauda EUR 10,66).
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 29.panta otro da u,
par nodok u un nodevu maks juma samaksas termi a nokav jumu maks t jam tiek apr ķin ta
nokav juma nauda – no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokav to dienu,
ja konkr t nodok a likum nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
Likuma „Par nodok iem un nodev m” 26.panta pirmaj da ir paredz ts, ka nodok u
maks jumus atbilstoši nodok u deklar cijai, avansa maks jumu apr ķinam, k arī citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai p c nodok u administr cijas kontroles (p rbaudes,
revīzijas) apr ķin tos nodok u maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti nodok u likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpm k –
nokav tie nodok u maks jumi), k arī izdevumus par nokav to nodok u maks jumu piedzi u
bezstrīda k rtīb , nodok u administr cija piedzen bezstrīda k rtīb , pamatojoties uz l mumu par
nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodok u administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodok us un
nokav juma naudas, t d j di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.da as
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izpratn l mums par nekustam īpašuma nodok a par da piedzi u uzskait ms par
oblig to administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo da u, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst k u kopums: administratīvais akts ir st jies sp k , tas ir
k uvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīgi.
Sakar ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un
nodev m” 26.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli”
2.panta pirmo da u, 6.panta trešo da u, 9.panta pirmo un otro da u, Administratīv procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro da u, 360.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 47.panta pirmo da u, emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no A. A., personas kods XXX, bezstrīda k rtīb termi
nenomaks to
nekustam īpašuma nodok a par du EUR 58,47 apm r (par zemi: pamatpar ds – EUR 47,81 un
nokav juma nauda – EUR 10,66) par nekustamo īpašumu „Dainas”, Istras pagasts, Ludzas
novads (kadastra Nr. 68600010071), piedzi u v ršot uz par dnieka naudas līdzek iem, kas
par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguldījumiem,
kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo
īpašumu, to p rdodot.
2. Saska ar Administratīv procesa likuma 363.pantu par izpildiest des darbīb m, kas
v rstas uz administratīv akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes visp r jiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīv procesa likuma 40.noda , priv tpersonai ir tiesības
septi u dienu laik no dienas, kad priv tpersona ir uzzin jusi par izpildiest des darbību, iesniegt
sūdzību Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (R zekn , Atbrīvošanas alej 88, LV4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.
3. Nosūtīt l mumu izpildei Latgales apgabaltiesas 31.iecirk a zv rin tai tiesu izpildīt jai
Gaidai Rutkovskai.
6.
L. G., personas kods XXX, deklar t dzīvesvieta: (adrese), LV-5748, nav savlaicīgi
veikusi apr ķin tos nekustam īpašuma nodok a maks jumus par īpašumu „Greid ni”, Istras
pagast , Ludzas novad , kadastra Nr. 68600080045.
Pamatojoties uz augst k min to faktu, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokav to nodok u
maks jumu piedzi as procesu par nokav to nekustam īpašuma nodok a un nokav juma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj da
noteiktaj k rtīb , 2016.gada 29.janv rī tika pazi ots nekustam īpašuma nodok a apm rs
k rt jam taks cijas (kalend rajam) gadam par īpašumu „Greid ni”, Istras pagast , Ludzas novad
(kadastra Nr. 68600080045), nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 16-1832 p c elektronisk s
pasta adreses: larisa_greidane@inbox.lv.
No nekustam īpašuma nodok a maks šanas pazi ojuma 2016.gadam Nr.16-1832 izriet,
ka L. G. par nekustamo īpašumu „Greid ni”, Istras pagasts, Ludzas novad (kadastra Nr.
68600080045), kas sast v no 5 (pieciem) zemes gabaliem ar kop jo platību – 60,70 ha,
2016.gad j samaks nodoklis EUR 228,92, nodoklis par 2015.g. neapstr d to lauksaimniecība
izmantojamo zemi EUR 116,43 (samaksas termi i: 31.03.2016.g., 16.05.2016.g., 15.08.2016.g.,
15.11.2016.g.) par ds par iepriekš jo periodu EUR 165,17, nokav juma nauda EUR 9,85, kop
EUR 520,37.
2016.gada 5.febru rī maks šanas pazi ojums st j s sp k , k uva neapstrīdams 2016.gada
5.mart .
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Likuma „Par nekustam
īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj da ir noteikts, ka
nekustam īpašuma nodok a maks t js saska ar šo likumu ir atbildīgs par nodok u pilnīgu
nomaks šanu noteikt laik .
Šī likuma 9.panta otr da a paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
likumam „Par nodok iem un nodev m” un Administratīv procesa likum noteiktajai
administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
2016.gada 7.septembrī Ludzas novada pašvaldība L. G. par īpašumu „Greid ni”, Istras
pagast , Ludzas novad (kadastra Nr.68600080045) nosūtīja brīdin jumu Nr.3.1.1.8.2/896.
Brīdin jums st j s sp k 2016.gada 14.septembrī.
Kop j nodok a par da summa par īpašumu „Greid ni”, Istras pagast , Ludzas novad uz
2016.gada 7.septembri sast dīja EUR 356,96 (par zemi: pamatpar ds – EUR 333,16,
nokav juma nauda EUR 23,80). Pamatojoties uz augst k min to, ir j pie em l mums „Par
nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb ” par
izveidojušos nekustam īpašuma nodok a par du, t.i. EUR 356,96 (par zemi: pamatpar ds EUR
333,16, nokav juma nauda EUR 23,80).
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 29.panta otro da u,
par nodok u un nodevu maks juma samaksas termi a nokav jumu maks t jam tiek apr ķin ta
nokav juma nauda – no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokav to dienu,
ja konkr t nodok a likum nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
Likuma „Par nodok iem un nodev m” 26.panta pirmaj da ir paredz ts, ka nodok u
maks jumus atbilstoši nodok u deklar cijai, avansa maks jumu apr ķinam, k arī citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai p c nodok u administr cijas kontroles (p rbaudes,
revīzijas) apr ķin tos nodok u maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti nodok u likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpm k –
nokav tie nodok u maks jumi), k arī izdevumus par nokav to nodok u maks jumu piedzi u
bezstrīda k rtīb , nodok u administr cija piedzen bezstrīda k rtīb , pamatojoties uz l mumu par
nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodok u administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodok us un
nokav juma naudas, t d j di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.da as
izpratn l mums par nekustam īpašuma nodok a par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo da u, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst k u kopums: administratīvais akts ir st jies sp k , tas ir
k uvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīgi.
Sakar ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un
nodev m” 26.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli”
2.panta pirmo da u, 6.panta trešo da u, 9.panta pirmo un otro da u, Administratīv procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro da u, 360.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 47.panta pirmo da u, emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no L. G., personas kods XXX, bezstrīda k rtīb termi
nenomaks to
nekustam īpašuma nodok a par du EUR 356,96 apm r (par zemi: pamatpar ds – EUR 333,16
un nokav juma nauda – EUR 23,80) par nekustamo īpašumu „Greid ni”, Istras pagast , Ludzas
novad (kadastra Nr. 68600080045), piedzi u v ršot uz par dnieka naudas līdzek iem, kas
par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguldījumiem,
kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo
īpašumu, to p rdodot.
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2. Saska ar Administratīv procesa likuma 363.pantu par izpildiest des darbīb m,
kas v rstas uz administratīv akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes visp r jiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīv procesa likuma 40.noda , priv tpersonai ir tiesības
septi u dienu laik no dienas, kad priv tpersona ir uzzin jusi par izpildiest des darbību, iesniegt
sūdzību Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (R zekn , Atbrīvošanas alej 88, LV4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.
3. Nosūtīt l mumu izpildei Latgales apgabaltiesas 31.iecirk a zv rin tai tiesu izpildīt jai
Gaidai Rutkovskai.
7.
M. G., personas kods XXX, deklar t dzīvesvieta: (adrese), LV-5748, nav savlaicīgi
veicis apr ķin tos nekustam īpašuma nodok a maks jumus par īpašumu „Sniegarozes”, Istras
pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 68600010486.
Pamatojoties uz augst k min to faktu, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokav to nodok u
maks jumu piedzi as procesu par nokav to nekustam īpašuma nodok a un nokav juma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj da
noteiktaj k rtīb , 2016.gada 27.janv rī tika pazi ots nekustam īpašuma nodok a apm rs
k rt jam taks cijas (kalend rajam) gadam par īpašumu „Sniegarozes”, Istras pagasts, Ludzas
novads (kadastra Nr. 68600010486), nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 16-1584 p c
elektroniskas pasta adreses: larisa_greidane@inbox.lv.
No nekustam īpašuma nodok a maks šanas pazi ojuma 2016.gadam Nr.16-1584 izriet,
ka M. G. par nekustamo īpašumu „Sniegarozes”, Istras pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr.
68600010486), kas sast v no 9 (devi iem) zemes gabaliem ar kop jo platību 41,15 ha, (no
kop j s platības 7,2 ha aiz em jaunaudze, kas neapliekas ar nekustam īpašuma nodokli)
2016.gad j samaks nodoklis EUR 170,89, nodoklis par 2015.g. neapstr d to lauksaimniecība
izmantojamo zemi EUR 168,54 (samaksas termi i: 31.03.2016.g., 16.05.2016.g., 15.08.2016.g.,
15.11.2016.g.), par ds par iepriekš jo periodu EUR 190,14, nokav juma nauda EUR 11,18, kop
EUR 540,75.
2016.gada 3.febru rī maks šanas pazi ojums st j s sp k , k uva neapstrīdams 2016.gada
3.mart .
Likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj da ir noteikts, ka nekustam
īpašuma nodok a maks t js saska ar šo likumu ir atbildīgs par nodok u pilnīgu nomaks šanu
noteikt laik .
Šī likuma 9.panta otr da a paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
likumam „Par nodok iem un nodev m” un Administratīv procesa likum noteiktajai
administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
2016.gada 7.septembrī Ludzas novada pašvaldība M. G. par īpašumu „Sniegarozes”,
Istras pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr.68600010486) nosūtīja brīdin jumu Nr.3.1.1.8.2/897.
Brīdin jums st j s sp k 2016.gada 14.septembrī.
Kop j nodok a par da summa par īpašumu „Sniegarozes”, Istras pagasts, Ludzas novads
uz 2016.gada 7.septembri sast dīja EUR 381,87 (par zemi: pamatpar ds – EUR 354,29,
nokav juma nauda EUR 27,58). Pamatojoties uz augst k min to, ir j pie em l mums „Par
nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb ” par
izveidojušos nekustam īpašuma nodok a par du, t.i. EUR 381,87 (par zemi: pamatpar ds EUR
354,29, nokav juma nauda EUR 27,58).
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 29.panta otro da u,
par nodok u un nodevu maks juma samaksas termi a nokav jumu maks t jam tiek apr ķin ta
nokav juma nauda – no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokav to dienu,
ja konkr t nodok a likum nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
Likuma „Par nodok iem un nodev m” 26.panta pirmaj da ir paredz ts, ka nodok u
maks jumus atbilstoši nodok u deklar cijai, avansa maks jumu apr ķinam, k arī citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai p c nodok u administr cijas kontroles (p rbaudes,
revīzijas) apr ķin tos nodok u maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti nodok u likumos
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vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpm k
– nokav tie nodok u maks jumi), k arī izdevumus par nokav to nodok u maks jumu piedzi u
bezstrīda k rtīb , nodok u administr cija piedzen bezstrīda k rtīb , pamatojoties uz l mumu par
nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodok u administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodok us un
nokav juma naudas, t d j di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.da as
izpratn l mums par nekustam īpašuma nodok a par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo da u, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst k u kopums: administratīvais akts ir st jies sp k , tas ir
k uvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīgi.
Sakar ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un
nodev m” 26.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli”
2.panta pirmo da u, 6.panta trešo da u, 9.panta pirmo un otro da u, Administratīv procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro da u, 360.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 47.panta pirmo da u, emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no M. G., personas kods XXX, bezstrīda k rtīb termi
nenomaks to
nekustam īpašuma nodok a par du EUR 381,87 apm r (par zemi: pamatpar ds – EUR 354,29
un nokav juma nauda – EUR 27,58) par nekustamo īpašumu „Sniegarozes”, Istras pagasts,
Ludzas novads (kadastra Nr. 68600010486), piedzi u v ršot uz par dnieka naudas līdzek iem,
kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguldījumiem,
kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo
īpašumu, to p rdodot.
2. Saska ar Administratīv procesa likuma 363.pantu par izpildiest des darbīb m, kas
v rstas uz administratīv akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes visp r jiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīv procesa likuma 40.noda , priv tpersonai ir tiesības
septi u dienu laik no dienas, kad priv tpersona ir uzzin jusi par izpildiest des darbību, iesniegt
sūdzību Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (R zekn , Atbrīvošanas alej 88, LV4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.
3. Nosūtīt l mumu izpildei Latgales apgabaltiesas 31.iecirk a zv rin tai tiesu izpildīt jai
Gaidai Rutkovskai.
8.
A. K., personas kods XXX, deklar t dzīvesvieta: (adrese), LV-2114, nav savlaicīgi
veikusi apr ķin tos nekustam īpašuma nodok a maks jumus par īpašumu Latgales iela 194,
Ludz , Ludzas novad , kadastra Nr. 68010060283.
Pamatojoties uz augst k min to faktu, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokav to nodok u
maks jumu piedzi as procesu par nokav to nekustam īpašuma nodok a un nokav juma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj da
noteiktaj k rtīb , 2016.gada 9.febru rī tika pazi ots nekustam īpašuma nodok a apm rs
k rt jam taks cijas (kalend rajam) gadam par īpašumu Latgales iel 194, Ludz , Ludzas novad
(kadastra Nr. 68010060283), nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 16-3065 p c adreses: Zeiferta
iela 9, dzīv. 39, Olaine, Olaines novads, LV-2114.
No nekustam īpašuma nodok a maks šanas pazi ojuma 2016.gadam Nr.16-3065 izriet,
ka A. K. par nekustamo īpašumu Latgales iel 194, Ludz , Ludzas novad (kadastra Nr.
68010060283), kas sast v no zemes gabala ar kop jo platību – 1284 kv.m un dzīvojam s m jas
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ar kop jo platību – 65,60 kv.m, 2016.gad j samaks nodoklis EUR 35,85, par ds par
iepriekš jo periodu EUR 27,25, nokav juma nauda EUR 2,42, kop EUR 65,52.
2016.gada 16.febru rī maks šanas pazi ojums st j s sp k , k uva neapstrīdams
2016.gada 16.mart .
Likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj da ir noteikts, ka nekustam
īpašuma nodok a maks t js saska ar šo likumu ir atbildīgs par nodok u pilnīgu nomaks šanu
noteikt laik .
Šī likuma 9.panta otr da a paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
likumam „Par nodok iem un nodev m” un Administratīv procesa likum noteiktajai
administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
2016.gada 7.septembrī Ludzas novada pašvaldība A. K. par īpašumu Latgales iel 194,
Ludz , Ludzas novad (kadastra Nr.68010060283) nosūtīja brīdin jumu Nr.3.1.1.8.2/901.
Brīdin jums st j s sp k 2016.gada 14.septembrī.
Kop j nodok a par da summa par īpašumu Latgales iel 194, Ludz , Ludzas novad uz
2016.gada 7.septembri sast dīja EUR 60,80 (par zemi: pamatpar ds – EUR 49,75, nokav juma
nauda EUR 6,10; par k m: pamatpar ds – EUR 4,40, nokav juma nauda - EUR 0,55).
Pamatojoties uz augst k min to, ir j pie em l mums „Par nekustam īpašuma nodok a par da un
nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb ” par izveidojušos nekustam īpašuma nodok a
par du, t.i. EUR 60,80 (par zemi: pamatpar ds EUR 49,75, nokav juma nauda EUR 6,10, par
k m: pamatpar ds – EUR 4,40, nokav juma nauda EUR 0,55).
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 29.panta otro da u,
par nodok u un nodevu maks juma samaksas termi a nokav jumu maks t jam tiek apr ķin ta
nokav juma nauda – no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokav to dienu,
ja konkr t nodok a likum nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
Likuma „Par nodok iem un nodev m” 26.panta pirmaj da ir paredz ts, ka nodok u
maks jumus atbilstoši nodok u deklar cijai, avansa maks jumu apr ķinam, k arī citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai p c nodok u administr cijas kontroles (p rbaudes,
revīzijas) apr ķin tos nodok u maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti nodok u likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpm k –
nokav tie nodok u maks jumi), k arī izdevumus par nokav to nodok u maks jumu piedzi u
bezstrīda k rtīb , nodok u administr cija piedzen bezstrīda k rtīb , pamatojoties uz l mumu par
nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodok u administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodok us un
nokav juma naudas, t d j di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.da as
izpratn l mums par nekustam īpašuma nodok a par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo da u, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst k u kopums: administratīvais akts ir st jies sp k , tas ir
k uvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīgi.
Sakar ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un
nodev m” 26.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli”
2.panta pirmo da u, 6.panta trešo da u, 9.panta pirmo un otro da u, Administratīv procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro da u, 360.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 47.panta pirmo da u, emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no A. K., personas kods XXX, bezstrīda k rtīb termi
nenomaks to
nekustam īpašuma nodok a par du EUR 60,80 apm r (par zemi: pamatpar ds – EUR 49,75 un
nokav juma nauda – EUR 6,10; par k m: pamatpar ds – EUR 4,40, nokav juma nauda - EUR
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0,55) par nekustamo īpašumu Latgales iel 194, Ludz , Ludzas novad (kadastra Nr.
68010060283), piedzi u v ršot uz par dnieka naudas līdzek iem, kas par dniekam pien kas no
cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skait
mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Saska ar Administratīv procesa likuma 363.pantu par izpildiest des darbīb m, kas
v rstas uz administratīv akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes visp r jiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīv procesa likuma 40.noda , priv tpersonai ir tiesības
septi u dienu laik no dienas, kad priv tpersona ir uzzin jusi par izpildiest des darbību, iesniegt
sūdzību Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (R zekn , Atbrīvošanas alej 88, LV4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.
3. Nosūtīt l mumu izpildei Latgales apgabaltiesas 31.iecirk a zv rin tai tiesu izpildīt jai
Gaidai Rutkovskai.
9.
J. K., personas kods XXX, deklar t dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīgi veicis
apr ķin tos nekustam īpašuma nodok a maks jumus par īpašumu „Kondrati”, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads, kadastra Nr. 68580020304.
Pamatojoties uz augst k min to faktu, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokav to nodok u
maks jumu piedzi as procesu par nokav to nekustam īpašuma nodok a un nokav juma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj da
noteiktaj k rtīb , 2016.gada 9.febru rī tika pazi ots nekustam īpašuma nodok a apm rs
k rt jam taks cijas (kalend rajam) gadam par īpašumu „Kondrati”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads (kadastra Nr. 68580020304), nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 16-6285 p c adreses:
„Kondr ti”, Rauzi, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701.
No nekustam īpašuma nodok a maks šanas pazi ojuma 2016.gadam Nr.16-6285 izriet,
ka J. K. par nekustamo īpašumu „Kondrati”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr.
68580020304), kas sast v no 2 (diviem) zemes gabaliem ar kop jo platību 34 ha un dzīvojam s
m jas 101,70 kv.m., 2016.gad j samaks nodoklis EUR 143,10, par ds par iepriekš jo periodu
EUR 122,78, nokav juma nauda EUR 11,29, kop EUR 277,17.
2016.gada 16.febru rī maks šanas pazi ojums st j s sp k , k uva neapstrīdams
2016.gada 16.mart .
Likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj da ir noteikts, ka nekustam
īpašuma nodok a maks t js saska ar šo likumu ir atbildīgs par nodok u pilnīgu nomaks šanu
noteikt laik .
Šī likuma 9.panta otr da a paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
likumam „Par nodok iem un nodev m” un Administratīv procesa likum noteiktajai
administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
2016.gada 7.septembrī Ludzas novada pašvaldība J. K. par īpašumu „Kondrati”, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr.68580020304) nosūtīja brīdin jumu Nr.3.1.1.8.2/903.
Brīdin jums netika iesniegts adres tam, un 2016.gada 17.oktobrī sūtījums tika sa emts
atpaka pašvaldīb .
Kop j nodok a par da summa par īpašumu „Kondrati”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
uz 2016.gada 7.septembri sast dīja EUR 259,69 (par zemi: pamatpar ds – EUR 225,11,
nokav juma nauda - EUR 28,94, par k m: pamatpar ds – EUR 5,01, nokav juma nauda - EUR
0,63). Pamatojoties uz augst k min to, ir j pie em l mums „Par nekustam īpašuma nodok a
par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb ” par izveidojušos nekustam īpašuma
nodok a par du, t.i. EUR 259,69 (par zemi: pamatpar ds EUR 225,11, nokav juma nauda EUR
28,94, par k m: pamatpar ds EUR 5,01, nokav juma nauda EUR 0,63).
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 29.panta otro da u,
par nodok u un nodevu maks juma samaksas termi a nokav jumu maks t jam tiek apr ķin ta
nokav juma nauda – no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokav to dienu,
ja konkr t nodok a likum nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.

27

Likuma „Par nodok iem un nodev m” 26.panta pirmaj da ir paredz ts, ka nodok u
maks jumus atbilstoši nodok u deklar cijai, avansa maks jumu apr ķinam, k arī citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai p c nodok u administr cijas kontroles (p rbaudes,
revīzijas) apr ķin tos nodok u maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti nodok u likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpm k –
nokav tie nodok u maks jumi), k arī izdevumus par nokav to nodok u maks jumu piedzi u
bezstrīda k rtīb , nodok u administr cija piedzen bezstrīda k rtīb , pamatojoties uz l mumu par
nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodok u administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodok us un
nokav juma naudas, t d j di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.da as
izpratn l mums par nekustam īpašuma nodok a par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo da u, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst k u kopums: administratīvais akts ir st jies sp k , tas ir
k uvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīgi.
Sakar ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un
nodev m” 26.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli”
2.panta pirmo da u, 6.panta trešo da u, 9.panta pirmo un otro da u, Administratīv procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro da u, 360.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 47.panta pirmo da u, emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no J. K., personas kods XXX, bezstrīda k rtīb termi
nenomaks to
nekustam īpašuma nodok a par du EUR 259,69 apm r (par zemi: pamatpar ds – EUR 225,11
un nokav juma nauda – EUR 28,94, par k m: pamatpar ds – EUR 5,01 un nokav juma nauda EUR 0,63) par nekustamo īpašumu „Kondrati”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr.
68580020304), piedzi u v ršot uz par dnieka naudas līdzek iem, kas par dniekam pien kas no
cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skait
mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Saska ar Administratīv procesa likuma 363.pantu par izpildiest des darbīb m, kas
v rstas uz administratīv akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes visp r jiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīv procesa likuma 40.noda , priv tpersonai ir tiesības
septi u dienu laik no dienas, kad priv tpersona ir uzzin jusi par izpildiest des darbību, iesniegt
sūdzību Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (R zekn , Atbrīvošanas alej 88, LV4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.
3. Nosūtīt l mumu izpildei Latgales apgabaltiesas 31.iecirk a zv rin tai tiesu izpildīt jai
Gaidai Rutkovskai.
10.
P. K., personas kods XXX, deklar t dzīvesvieta: „Dzīvojam m ja 666.km”, dzīv.1,
Krava i, Isnaudas pag., Ludzas novads, LV-5716, nav savlaicīgi veicis apr ķin tos nekustam
īpašuma nodok a maks jumus par īpašumu „Ceri”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr.
68580070069.
Pamatojoties uz augst k min to faktu, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokav to nodok u
maks jumu piedzi as procesu par nokav to nekustam īpašuma nodok a un nokav juma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj da
noteiktaj k rtīb , 2016.gada 9.febru rī tika pazi ots nekustam īpašuma nodok a apm rs
k rt jam taks cijas (kalend rajam) gadam par īpašumu „Ceri”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
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(kadastra
Nr.
68580070069),
nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 16-6636 p c
adreses: „Dzīvojam m ja 666. km”, dzīv.1, Krava i, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5716.
No nekustam īpašuma nodok a maks šanas pazi ojuma 2016.gadam Nr.16-6636 izriet,
ka P. K. par nekustamo īpašumu „Ceri”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr.
68580070069), kas sast v no 2 (diviem) zemes gabaliem ar kop jo platību 5,3 ha, 2016.gad
j samaks nodoklis EUR 22,44, nodoklis par 2015.g. neapstr d to lauksaimniecība izmantojamo
zemi EUR 9,28 (samaksas termi i: 31.03.2016.g., 16.05.2016.g., 15.08.2016.g., 15.11.2016.g.)
par ds par iepriekš jo periodu EUR 26,10, nokav juma nauda EUR 2,70, kop EUR 60,52.
2016.gada 16.febru rī maks šanas pazi ojums st j s sp k , k uva neapstrīdams
2016.gada 16.mart .
Likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj da ir noteikts, ka nekustam
īpašuma nodok a maks t js saska ar šo likumu ir atbildīgs par nodok u pilnīgu nomaks šanu
noteikt laik .
Šī likuma 9.panta otr da a paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
likumam „Par nodok iem un nodev m” un Administratīv procesa likum noteiktajai
administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
2016.gada 7.septembrī Ludzas novada pašvaldība P. K. par īpašumu „Ceri”, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr.68580070069) nosūtīja brīdin jumu Nr.3.1.1.8.2/908.
Brīdin jums st j s sp k 2016.gada 14.septembrī.
Kop j nodok a par da summa par īpašumu „Ceri”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads uz
2016.gada 7.septembri sast dīja EUR 56,56 (par zemi: pamatpar ds – EUR 49,91, nokav juma
nauda - EUR 6,65). Pamatojoties uz augst k min to, ir j pie em l mums „Par nekustam
īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb ” par izveidojušos
nekustam īpašuma nodok a par du, t.i. EUR 56,56 (par zemi: pamatpar ds EUR 49,91,
nokav juma nauda EUR 6,65).
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 29.panta otro da u,
par nodok u un nodevu maks juma samaksas termi a nokav jumu maks t jam tiek apr ķin ta
nokav juma nauda – no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokav to dienu,
ja konkr t nodok a likum nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
Likuma „Par nodok iem un nodev m” 26.panta pirmaj da ir paredz ts, ka nodok u
maks jumus atbilstoši nodok u deklar cijai, avansa maks jumu apr ķinam, k arī citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai p c nodok u administr cijas kontroles (p rbaudes,
revīzijas) apr ķin tos nodok u maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti nodok u likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpm k –
nokav tie nodok u maks jumi), k arī izdevumus par nokav to nodok u maks jumu piedzi u
bezstrīda k rtīb , nodok u administr cija piedzen bezstrīda k rtīb , pamatojoties uz l mumu par
nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodok u administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodok us un
nokav juma naudas, t d j di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.da as
izpratn l mums par nekustam īpašuma nodok a par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo da u, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst k u kopums: administratīvais akts ir st jies sp k , tas ir
k uvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīgi.
Sakar ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un
nodev m” 26.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli”
2.panta pirmo da u, 6.panta trešo da u, 9.panta pirmo un otro da u, Administratīv procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro da u, 360.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 47.panta pirmo da u, emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
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Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt no P. K., personas kods XXX, bezstrīda k rtīb termi
nenomaks to
nekustam īpašuma nodok a par du EUR 56,56 apm r (par zemi: pamatpar ds – EUR 49,91 un
nokav juma nauda – EUR 6,65) par nekustamo īpašumu „Ceri”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
(kadastra Nr. 68580070069), piedzi u v ršot uz par dnieka naudas līdzek iem, kas par dniekam
pien kas no cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai
skait mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Saska ar Administratīv procesa likuma 363.pantu par izpildiest des darbīb m, kas
v rstas uz administratīv akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes visp r jiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīv procesa likuma 40.noda , priv tpersonai ir tiesības
septi u dienu laik no dienas, kad priv tpersona ir uzzin jusi par izpildiest des darbību, iesniegt
sūdzību Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (R zekn , Atbrīvošanas alej 88, LV4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.
3. Nosūtīt l mumu izpildei Latgales apgabaltiesas 31.iecirk a zv rin tai tiesu izpildīt jai
Gaidai Rutkovskai.
11.
SIA „GR GERI”, reģistr cijas Nr. 46802002196, juridisk adrese: Skolas iela 31, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701, nav savlaicīgi veikusi apr ķin tos nekustam īpašuma nodok a
maks jumus par īpašumu Latgales iela 251, Ludz , Ludzas novad , kadastra Nr. 68010080017.
Pamatojoties uz augst k min to faktu, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokav to nodok u
maks jumu piedzi as procesu par nokav to nekustam īpašuma nodok a un nokav juma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj da
noteiktaj k rtīb , 2016.gada 9.febru rī tika pazi ots nekustam īpašuma nodok a apm rs
k rt jam taks cijas (kalend rajam) gadam par īpašumu Latgales iela 251, Ludz , Ludzas novad
(kadastra Nr. 68010080017), nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 16-5699 p c adreses: Skolas
iela 31, Ludz , Ludzas novad , LV-5701.
No nekustam īpašuma nodok a maks šanas pazi ojuma 2016.gadam Nr.16-5699 izriet,
ka SIA „GR GERI” par nekustamo īpašumu Latgales iel 251, Ludz , Ludzas novad (kadastra
Nr. 68010080017), kas sast v no zemes vienības 1124 kv.m. (kadastra numurs: 68010080017) un
4 (četr m) k m ar kop jo platību 430,70 kv.m., 2016.gad j samaks nodoklis EUR 168,15
apm r ; par ds par iepriekš jo periodu EUR 156,80 un nokav juma nauda EUR 16,11, kop
EUR 341,06. 2016.gada 16.febru rī maks šanas pazi ojums st j s sp k , k uva neapstrīdams
2016.gada 16.mart .
Likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj da ir noteikts, ka nekustam
īpašuma nodok a maks t js saska ar šo likumu ir atbildīgs par nodok u pilnīgu nomaks šanu
noteikt laik .
Šī likuma 9.panta otr da a paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
likumam „Par nodok iem un nodev m” un Administratīv procesa likum noteiktajai
administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
2016.gada 7.septembrī Ludzas novada pašvaldība SIA „GR GERI” par īpašumu
Latgales iela 251, Ludz , Ludzas novad (kadastra Nr.68010080017) nosūtīja brīdin jumu
Nr.3.1.1.7.2/1056. Brīdin jums st j s sp k 2016.gada 14.septembrī.
Kop j nodok a par da summa par īpašumu Latgales iel 251, Ludz , Ludzas novad uz
2016.gada 7.septembri sast dīja EUR 321,80 (par zemi: pamatpar ds – EUR 30,81, nokav juma
nauda - EUR 3,11, par k m: pamatpar ds - EUR 252,11, nokav juma nauda - EUR 35,77).
Pamatojoties uz augst k min to, ir j pie em l mums „Par nekustam īpašuma nodok a par da un
nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb ” par izveidojušos nekustam īpašuma nodok a
par du, t.i. EUR 321,80 (par zemi: pamatpar ds EUR 30,81, nokav juma nauda EUR 3,11, par
k m: pamatpar ds EUR 252,11, nokav juma nauda EUR 35,77).
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Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 29.panta otro
da u, par nodok u un nodevu maks juma samaksas termi a nokav jumu maks t jam tiek
apr ķin ta nokav juma nauda – no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru
nokav to dienu, ja konkr t nodok a likum nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
Likuma „Par nodok iem un nodev m” 26.panta pirmaj da ir paredz ts, ka nodok u
maks jumus atbilstoši nodok u deklar cijai, avansa maks jumu apr ķinam, k arī citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai p c nodok u administr cijas kontroles (p rbaudes,
revīzijas) apr ķin tos nodok u maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti nodok u likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpm k –
nokav tie nodok u maks jumi), k arī izdevumus par nokav to nodok u maks jumu piedzi u
bezstrīda k rtīb , nodok u administr cija piedzen bezstrīda k rtīb , pamatojoties uz l mumu par
nekustam īpašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodok u administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodok us un
nokav juma naudas, t d j di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.da as
izpratn l mums par nekustam īpašuma nodok a par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo da u, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst k u kopums: administratīvais akts ir st jies sp k , tas ir
k uvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīgi.
Sakar ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodok iem un
nodev m” 26.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli”
2.panta pirmo da u, 6.panta trešo da u, 9.panta pirmo un otro da u, Administratīv procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro da u, 360.panta pirmo da u, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 47.panta pirmo da u, emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „GR GERI”, reģistr cijas numurs 46802002196, bezstrīda k rtīb
termi nenomaks to nekustam īpašuma nodok a par du EUR 321,80 apm r (par zemi:
pamatpar ds – EUR 30,81 un nokav juma nauda – EUR 3,11, par k m: pamatpar ds – EUR
252,11 un nokav juma nauda – EUR 35,77 ) par nekustamo īpašumu Latgales iel 251, Ludz ,
Ludzas novad (kadastra Nr. 68010080017), piedzi u v ršot uz par dnieka naudas līdzek iem,
kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguldījumiem,
kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo
īpašumu, to p rdodot.
2. Saska ar Administratīv procesa likuma 363.pantu par izpildiest des darbīb m, kas
v rstas uz administratīv akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes visp r jiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīv procesa likuma 40.noda , priv tpersonai ir tiesības
septi u dienu laik no dienas, kad priv tpersona ir uzzin jusi par izpildiest des darbību, iesniegt
sūdzību Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (R zekn , Atbrīvošanas alej 88, LV4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.
3. Nosūtīt l mumu izpildei Latgales apgabaltiesas 31.iecirk a zv rin tai tiesu izpildīt jai
Gaidai Rutkovskai.
16.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
Zi o: A.Gendele
1.
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Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas
krievu
biedrības
“Nasliedije”
iesniegumu, kas pašvaldīb sa emts 17.10.2016. un reģistr ts ar Nr.3.1.1.11.2/2369, ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinans jumu Krievu romanču pas kuma organiz šanai EUR 150.00
apm r . Pas kums tiks organiz ts š.g. 2.decembrī.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanas un kontroles k rtības nolikuma
(turpm k tekst - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinans jumu var pretend t
sabiedrisk organiz cija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pas kumu novada teritorij un
pl notie rezult ti v rsti uz Ludzas novada iedzīvot ju pilsonisk s sabiedrības aktivit šu
veicin šanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pas kumu realiz šanai piešķiram summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pas kumam.
emot v r iepriekšmin to, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komiteja 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konflikta
nov ršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan nepiedal s Jevgenija
Kušča, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” pašvaldības līdzfinans jumu
EUR 150.00 apm r Krievu romanču pas kuma organiz šanai.
2. Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” 10 dienu laik p c pas kuma īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzek u izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme,
r ķins) un aktu par līdzek u izlietošanu saska ar piešķiršanas m rķi.
3. Kontroli par l muma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības Ludzas M mi u kluba “Puķuzirnītis”
iesniegumu, kas pašvaldīb sa emts 11.10.2016. un reģistr ts ar Nr.3.1.1.11.2/2323, ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinans jumu Ziemassv tku pas kuma “Ziemassv tku Rūķu darbnīcas”
organiz šanai EUR 150.00 apm r . Darbnīcas tiks organiz tas laika posm no 29.11.2016. līdz
29.12.2016..
Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanas un kontroles k rtības nolikuma
(turpm k tekst - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinans jumu var pretend t
sabiedrisk organiz cija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pas kumu novada teritorij un
pl notie rezult ti v rsti uz Ludzas novada iedzīvot ju pilsonisk s sabiedrības aktivit šu
veicin šanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pas kumu realiz šanai piešķiram summa ir līdz EUR
150.00 vienam pas kumam.
emot v r iepriekšmin to, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komiteja 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konflikta
nov ršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan nepiedal s Jevgenija
Kušča, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai Ludzas M mi u klubs “Puķuzirnītis” pašvaldības līdzfinans jumu
EUR 150.00 apm r Ziemassv tku pas kuma “Ziemassv tku Rūķu darbnīcas” organiz šanai.
2. Biedrībai Ludzas M mi u klubs “Puķuzirnītis” 10 dienu laik p c pas kuma
īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzek u izlietojuma apliecinošus
dokumentus (pavadzīme, r ķins) un aktu par līdzek u izlietošanu saska ar piešķiršanas m rķi.
3. Kontroli par l muma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
3.
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Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Supr tka”, kas pašvaldīb sa emts
11.10.2016. un reģistr ts ar Nr.3.1.1.11.2/2326, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinans jumu
pas kuma “Dabas himna Martišiem” organiz šanai EUR 150.00 apm r . Pas kums tiks
organiz ts š.g. 11.novembrī Isnaudas tautas nam un t ietvaros tiks atkl ta fotogr fiju izst de
“Daba, m jas un cilv ki Martišu ciem ”.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanas un kontroles k rtības nolikuma
(turpm k tekst - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinans jumu var pretend t
sabiedrisk organiz cija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pas kumu novada teritorij un
pl notie rezult ti v rsti uz Ludzas novada iedzīvot ju pilsonisk s sabiedrības aktivit šu
veicin šanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pas kumu realiz šanai piešķiram summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pas kumam.
emot v r iepriekšmin to, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komiteja 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konflikta
nov ršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan nepiedal s Jevgenija
Kušča, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Supr tka” pašvaldības līdzfinans jumu EUR 150.00 apm r
pas kuma “Dabas himna Martišiem” organiz šanai.
2. Biedrībai “Supr tka” 10 dienu laik p c pas kuma īstenošanas iesniegt Ludzas novada
pašvaldībai finanšu līdzek u izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, r ķins) un aktu
par līdzek u izlietošanu saska ar piešķiršanas m rķi.
3. Kontroli par l muma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
4.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Supr tka”, kas pašvaldīb sa emts
11.10.2016. un reģistr ts ar Nr.3.1.1.11.2/2325, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinans jumu
pas kuma “Kaimi u būšana” organiz šanai EUR 150.00 apm r . Pas kums tiks organiz ts š.g.
25.novembrī Isnaudas tautas nam . Pas kuma m rķis – saglab t tautas tradīcijas Ludzas novada
Isnaudas pagast un K rsavas novada M rdzenes pagast .
Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanas un kontroles k rtības nolikuma
(turpm k tekst - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinans jumu var pretend t
sabiedrisk organiz cija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pas kumu novada teritorij un
pl notie rezult ti v rsti uz Ludzas novada iedzīvot ju pilsonisk s sabiedrības aktivit šu
veicin šanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pas kumu realiz šanai piešķiram summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pas kumam.
emot v r iepriekšmin to, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komiteja 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konflikta
nov ršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan nepiedal s Jevgenija
Kušča, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Supr tka” pašvaldības līdzfinans jumu EUR 150.00 apm r
pas kuma “Kaimi u būšana” organiz šanai.
2. Biedrībai “Supr tka” 10 dienu laik p c pas kuma īstenošanas iesniegt Ludzas novada
pašvaldībai finanšu līdzek u izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, r ķins) un aktu
par līdzek u izlietošanu saska ar piešķiršanas m rķi.

3. Kontroli par l muma
izpilddirektoram S.Jakov evam.

izpildi
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5.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Musturprieks” iesniegumu, kas
pašvaldīb sa emts 18.10.2016. un reģistr ts ar Nr.3.1.1.7.1/2385, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinans jumu radoš m darbnīc m “N k bag ti Ziemassv tki...” organiz šanai
EUR 150.00 apm r . Pas kums tiks organiz ts š.g. 3.decembrī, Tirgus iel 22, Ludz .
Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanas un kontroles k rtības nolikuma
(turpm k tekst - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinans jumu var pretend t
sabiedrisk organiz cija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pas kumu novada teritorij un
pl notie rezult ti v rsti uz Ludzas novada iedzīvot ju pilsonisk s sabiedrības aktivit šu
veicin šanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pas kumu realiz šanai piešķiram summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pas kumam.
emot v r iepriekšmin to, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komiteja 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konflikta
nov ršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan nepiedal s Jevgenija
Kušča, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Musturprieks” pašvaldības līdzfinans jumu EUR 150.00 apm r
radošo darbnīcu “N k bag ti Ziemassv tki...” organiz šanai.
2. Biedrībai “Musturprieks” 10 dienu laik p c pas kuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzek u izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, r ķins) un
aktu par līdzek u izlietošanu saska ar piešķiršanas m rķi.
3. Kontroli par l muma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
17.§
Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas un ūdens pat riņa starp bas maksas apmaksu
Zi o: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2016.gada 12.oktobra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk
adrese – Krišj a Barona iela 49, Ludza, v stuli Nr.1-9/703 „Par brīvo dzīvok u
apsaimniekošanas izdevumu, kompens jomo izdevumu, ūdens pat ri a starpības maksu un
kredītprocentu apmaksu” (reģ. pašvaldīb 13.10.2016. ar Nr.3.1.1.8.1/1030) ar lūgumu segt no
Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzek iem 2016.gada septembra m nesī apr ķin to summu
EUR 200,76 apm r t.sk. EUR 160,51 par neizīr to dzīvok u apsaimniekošanas maksu, EUR
0,16 ūdens pat ri a starpības apmaksu, EUR 29,30 īres maksas apsaimniekošanas da as (projekts,
kredītprocentu maksa) un EUR 10,79 siltuma zudumi ūdens cirkul cijai iekš jos tīklos apmaksu.
Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „K rtība, k d
dzīvojam s telpas īrnieks un izīr t js nor ķin s ar pakalpojumu sniedz ju par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojam s telpas lietošanu” 25.punktu un izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst k us un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Iek aut nor ķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašum esošo neizīr to dzīvok u apsaimniekošanas, ūdens pat ri a starpības
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maksu, kredītprocentu un siltuma zudumi ūdens cirkul cijai iekš jos tīklos apmaksu par
2016.gada septembra m nesi EUR 200,76 (divi simti euro 76 centu) apm r .
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīr to dzīvok u apsaimniekošanas,
ūdens pat ri a starpības maksu, kredītprocentu un siltuma zudumi ūdens cirkul cijai iekš jos
tīklos apmaksu par 2016.gada septembra m nesi EUR 200,76 (divi simti euro 76 centu) apm r
apm r no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvok u saimniecības uztur šanai paredz tiem
līdzek iem atbilstoši 1.pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
18.§
Par dz vojamās mājas Kr.Barona ielā 23, Ludzā, Ludzas novadā pārvald šanas ties bu
nodošanu dz vojamās mājas pašniekam
Zi o: A.Gendele
2016.gada 10.oktobrī Ludzas novada pašvaldīb tika reģistr ts D. D. iesniegums
(Nr.3.1.1.11.2/2305) par dzīvojam s m jas Kr.Barona iel 23, Ludz , Ludzas novad
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”, 51.panta
trešo da u, emot v r D.Dunc na iesniegumu un tam pievienotos īpašuma tiesības apliecinošus
dokumentus (zemesgr matu apliecības kopijas īpašumiem: Kr.Barona iela 23 Nr. 1 un Nr.2,
Ludz ), un emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot p rvaldīšan un apsaimniekošan īpašniekam D. D., personas kods XXX
divdzīvok u dzīvojamo m ju ar palīg ku un piesaistīto zemes gabalu 768 kv.m. platīb (kadastra
numurs 6801 004 0059) Kr.Barona iel 23, Ludz , Ludzas novad .
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locek i - A.Enikovs, gr matvedis;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
19. §
Par nekustamā pašuma, nedz vojamās kas “Katlu māja”, Martiši, Isnaudas pagastā,
Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai
Zi o: A.Gendele
2016.gada 28.septembrī Ludzas novada pašvaldība sa ma A. J. iesniegumu (pašvadīb
reģistr ts ar Nr. 3.1.1.11.2/2192) ar lūgumu p rdot katlu m ju p c adreses “Katlu m ja”, Martiši,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kas atrodas uz A. J. piederoš zemes gabala ar kadastra
apzīm jumu 68580020036 un reģistr ts Isnaudas pagasta zemesgr matas nodalījum Nr.41.
Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 4.panta ceturt s da as 1.apakšpunkts
nosaka, zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja vi i v las nopirkt zemesgr mat ierakstītu ku
(būvi), kas atrodas uz īpašum esoš s zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul vi u zemei.
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2016.gada 13.oktobrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisija
pie ma l mumu “Par nekustam īpašuma, nedzīvojam s kas “Katlu m ja”, Martiši, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavin šanai”.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 5.panta pirmo da u,
at auju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s atvasin t s
publisk s personas l m jinstitūcija, un emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavin šanai nekustamo īpašumu – nedzīvojamo ku p c adreses “Katlu m ja”,
Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - nedzīvojamo ku p c adreses “Katlu m ja”, Martiši, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads, reģistr šanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt t ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada dom .
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
20. §
Par dz vokļa pašuma Nr.29, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Zi o: A.Gendele
Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma (turpm k-likums) 4.panta pirmaj da
paredz ts, ka atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav
nepieciešama atvasin tai publiskai personai vai t s iest d m to funkciju nodrošin šanai. Likuma
4.panta ceturt s da as 5.punkt noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustam
īpašuma atsavin šanu var ierosin t īrnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š v las nopirkt
dzīvojamo m ju, t s dom jamo da u vai dzīvok a īpašumu.
2016.gada 15.septembrī Ludzas novada pašvaldīb tika reģistr ts dzīvok a Nr.29,
Blauma a iel 3, Ludz , Ludzas novad īrnieces, N. D. atsavin šanas ierosin jums.
Pamatojoties uz Dzīvok a īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldīb m” 14.panta
pirm s da as 2.punktu, 21.panta pirm s da as 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavin šanas likuma 5.panta pirmo da u, kas nosaka, ka at auju atsavin t atsavin tu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s atvasin t s publisk s personas l m jinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2016.gada 13.oktobra l mumu „Par
dzīvok a īpašuma Nr.29, Blauma a iel 3, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai”, un
emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2016.gada
20.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2016.gada
20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzs kt dzīvok a Nr.29, Blauma a iel 3, Ludz , Ludzas novad , atsavin šanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvok a Nr.29, Blauma a iel 3, Ludz , Ludzas novad ,
reģistr šanai Zemesgr mat .
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3. Reģistr t Ludzas novada pašvaldības īpašuma
tiesības
R zeknes
tiesas
Zemesgr matas noda , nodibinot dzīvok a īpašumu objektam Blauma a iel 3 – 29, Ludz ,
Ludzas novad .
4. Nekustam īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt t ju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada dom .
6. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
21.§
Par dz vokļa pašuma Nr.10, Skolas ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Zi o: A.Gendele
Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma (turpm k-likums) 4.panta pirmaj da
paredz ts, ka atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav
nepieciešama atvasin tai publiskai personai vai t s iest d m to funkciju nodrošin šanai. Likuma
4.panta ceturt s da as 5.punkt noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustam
īpašuma atsavin šanu var ierosin t īrnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š v las nopirkt
dzīvojamo m ju, t s dom jamo da u vai dzīvok a īpašumu.
2016.gada 12.oktobrī Ludzas novada pašvaldīb tika reģistr ts dzīvok a Nr.10, Skolas
iel 38, Ludz , Ludzas novad īrnieces, E. B. atsavin šanas ierosin jums.
Pamatojoties uz Dzīvok a īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldīb m” 14.panta
pirm s da as 2.punktu, 21.panta pirm s da as 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavin šanas likuma 5.panta pirmo da u, kas nosaka, ka at auju atsavin t atsavin tu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s atvasin t s publisk s personas l m jinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2016.gada 13.oktobra l mumu „Par
dzīvok a īpašuma Nr.10, Skolas iel 38, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai”, un
emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2016.gada
20.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2016.gada
20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konflikta nov ršanu valsts un pašvaldību
amatpersonu darb ” normas, balsošan nepiedal s Olita Bakl ne, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzs kt dzīvok a Nr.10, Skolas iel 38, Ludz , Ludzas novad , atsavin šanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvok a Nr.10, Skolas iel 38, Ludz , Ludzas novad ,
reģistr šanai Zemesgr mat .
3. Reģistr t Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības R zeknes tiesas Zemesgr matas
noda , nodibinot dzīvok a īpašumu objektam Skolas iel 38 – 10, Ludz , Ludzas novads.
4. Nekustam īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt t ju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada dom .
6. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
22. §
Par nekustamā pašuma Latgales ielā 242B, Ludzā, Ludzas novadā trešās izsoles rezultātu,
protokola apstiprināšanu un atsavināšanas procedūras pārtraukšanu

Zi o: A.Gendele
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2016.gada 25.august Ludzas novada domes s d tika pie emts l mums “Par nekustam
īpašuma Latgales iela 242B, Ludz , Ludzas novad otr s izsoles rezult tu, protokola un treš s
izsoles noteikumu, un s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr.14, 17.§).
Nekustamais īpašums Latgales iel 242B, Ludz , Ludzas novad ir reģistr ts Ludzas
pils tas zemesgr matas nodalījum Nr. 570 ar kadastra numuru 6801 008 0021. Nekustamais
īpašums sast v no zemes vienības 5286,00 kv.m. platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 008 0021,
būves (administratīv ka) ar kadastra apzīm jumu 6801 008 0021 001, būves (gar ža) ar
kadastra apzīm jumu 68010080021002 un būves (šķūnis) ar kadastra apzīm jumu
68010080021003.
2016.gada 12.oktobrī tika rīkota nekustam īpašuma, kas sast v no zemes vienības
5286,00 kv.m. platīb ar kadastra apzīm jumu 6801 008 0021, būves (administratīv ka) ar
kadastra apzīm jumu 6801 008 0021 001, būves (gar ža) ar kadastra apzīm jumu
68010080021002 un būves (šķūnis) ar kadastra apzīm jumu 68010080021003, Latgales iel
242B, Ludz , Ludzas novad , treš izsole. Izsolei nepieteic s neviens pretendents.
Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 32.panta treš s da as 3.punkts nosaka
p c treš s nesekmīg s izsoles institūcija, kas organiz nekustam īpašuma atsavin šanu, var
ierosin t atcelt l mumu par nodošanu atsavin šanai.
2016.gada 13.oktobrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisija
pie ma l mumu “Par nekustam īpašuma Latgales iel 242B, Ludz , Ludzas novad treš s
izsoles rezult tu, protokola apstiprin šanu un atsavin šanas procedūras p rtraukšanu” un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 10.pantu, emot v r Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t 2016.gada 12.oktobra nekustam īpašuma Latgales iel 242B, Ludz , Ludzas
novad ar kadastra numuru 6801 008 0021, treš s izsoles protokolu Nr.3, izsoles rezult tus un
atzīt trešo izsoli par nesekmīgu.
2. Atcelt 2014.gada 27.novembra l mumu “Par zemes gabala 5304 kv.m. platīb (kadastra
apzīm jums 6801 008 0021) un administratīv s kas ar palīg k m Latgales iel 242B, Ludz ,
Ludzas novads, nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.21, 57.§.).
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
23.§
Par kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ 711, valsts reģistrācijas
Nr.GM9907 otrās izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu,
un sākumcenas apstiprināšanu
Zi o: A.Gendele
2016.gada 22.septembrī Ludzas novada dome pie ma l mumu “Par kustam s mantas –
autobusa MERCEDES BENZ 711, valsts reģistr cijas Nr.GM9907 pirm s izsoles rezult tu,
protokola un otr s izsoles noteikumu, un s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr.16, 27.§).
2016.gada 13.oktobrī tika rīkota kustam s mantas - autobusa MERCEDES BENZ 711,
valsts reģistr cijas Nr.GM9907, otr izsole. Izsolei nepieteic s neviens pretendents.
Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 32.panta ceturt da a nosaka, ka
kustam s mantas pirm izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organiz mantas p rdošanu, var
ierosin t citu šaj likum paredz to atsavin šanas veidu (3. un 7.pants).
Komisija, izv rt jot situ ciju, iesaka rīkot trešo izsoli ar aušupejošu soli un samazin t
izsoles s kumcenu par 60% un noteikt treš s izsoles s kumcenu EUR 1494,00.
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2016.gada 13.oktobrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisija
pie ma l mumu “Par kustam s mantas – autobusa MERCEDES BENZ 711, valsts reģistr cijas
Nr.GM9907 otr s izsoles rezult tu, protokola un treš s izsoles noteikumu, un s kumcenas
apstiprin šanu ” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 10.pantu,
emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2016.gada
20.oktobra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2016.gada
20.oktobra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t 2016.gada 13.oktobrī kustam s mantas - autobusa MERCEDES BENZ 711,
valsts reģistr cijas Nr.GM9907 otr s izsoles protokolu Nr.2, izsoles rezult tus un atzīt izsoli par
nesekmīgu.
2. Apstiprin t kustam s mantas - autobusa MERCEDES BENZ 711, valsts reģistr cijas
Nr.GM9907, trešās izsoles s kumcenu - EUR 1494,00 (viens tūkstotis četri simti devi desmit
četri euro un 00 centi) apm r un izsoles noteikumus, saska ar pielikumu.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
24.§
Par kustamās mantas – traktora T-40 M, valsts reģistrācijas Nr.T1443LS
otrās izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu,
un sākumcenas apstiprināšanu
Zi o: A.Gendele
2016.gada 22.septembrī Ludzas novada domes s d tika pie emts l mums “Par kustam s
mantas – traktora T-40 M, valsts reģistr cijas Nr.T1443LS pirm s izsoles rezult tu, protokola un
otr s izsoles noteikumu, un s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr.16, 28.§).
2016.gada 13.oktobrī tika rīkota kustam s mantas - traktora T-40 M, valsts reģistr cijas
Nr.T1443LS, otr izsole. Izsolei nepieteic s neviens pretendents.
Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 32.panta ceturt da a nosaka, ka
kustam s mantas pirm izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organiz mantas p rdošanu, var
ierosin t citu šaj likum paredz to atsavin šanas veidu (3. un 7.pants).
Komisija, izv rt jot situ ciju, iesaka rīkot trešo izsoli ar aušupejošu soli un samazin t
izsoles s kumcenu par 60% un noteikt treš s izsoles s kumcenu EUR 280,00.
2016.gada 13.oktobrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisija
pie ma l mumu “Par kustam s mantas – traktora T-40 M, valsts reģistr cijas Nr.T1443LS otr s
izsoles rezult tu, protokola un treš s izsoles noteikumu, un s kumcenas apstiprin šanu” un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 10.pantu, emot v r Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t 2016.gada 13.oktobra kustam s mantas - traktora T-40 M, valsts
reģistr cijas Nr.T1443LS otr s izsoles protokolu Nr.2, izsoles rezult tus un atzīt izsoli par
nesekmīgu.
2. Apstiprin t kustam s mantas - traktora T-40 M, valsts reģistr cijas Nr.T1443LS, trešās
izsoles s kumcenu - EUR 280,00 (divi simti asto desmit euro un 00 centi) apm r un izsoles
noteikumus, saska ar pielikumu.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

39
25. §
Par ceļu uztur šanu ziemas periodā
Zi o: A.Gendele
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s da as 2.punktu pašvaldīb m ir
š das autonom s funkcijas – g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro
tīrību (ielu, ce u un laukumu būvniecība, rekonstru šana un uztur šana), emot v r Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Lai nodrošin tu operatīvo transportlīdzek u - neatliekam s medicīnisk s palīdzības,
ugunsdz sības un gl bšanas dienesta, policijas un citu dienestu pieejamību, Ludzas novada
administratīvaj teritorij iesp ju robež s nodrošin t ce u tīrīšanu no sniega 2016./2017.gada
ziemas sezon līdz m j m, kur ziemas period dzīvo cilv ki un to īpašnieki ir pieteikuši šo
pakalpojumu.
2. Nodrošinot min to sniega tīrīšanas pakalpojumu, k finans jumu avotu izmantot
pamatbudžeta naudas līdzek us.
3. Šī l muma 1.punkt min tie darbi tiek veikti, iev rojot nosacījumu, ka pašvaldības ce u
un ielu tīrīšana ir priorit ra.
4. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
26.§
Par sadz ves atkritumu izvešanas maksas noteikšanu Ludzas novada pagastu
administrat vajās teritorijās
Zi o: A.Gendele
Likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s da as 1.punkts nosaka, ka viena no
pašvaldību autonomaj m funkcij m ir organiz t iedzīvot jiem komun los pakalpojumus
(ūdensapg de un kanaliz cija; siltumapg de; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūde u
sav kšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no t , k īpašum atrodas dzīvojamais fonds.
Sakar ar to, ka Ludzas novada pašvaldības pagastu administratīvaj s teritorij s atkritumu
sav kšana un izvešana tiek organiz ta ar Ludzas novada pašvaldības pagastu p rvalžu
starpniecību, lai nodrošin tu pagastu administratīvo teritoriju iedzīvot jiem kvalitatīvus
sabiedriskos pakalpojumus, izv rt jot Ludzas novada pašvaldības rīcīb esošo inform ciju,
emot v r sadzīves atkritumu sav kšanas un izvešanas izmaksu apr ķinu, Ludzas novada
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des, Ludzas novada domes
soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des un
Ludzas novada finanšu past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumus, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – 4 (Voldem rs Diba ins, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Olga Petrova); Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t sadzīves atkritumu sav kšanas un izvešanas maksu vienam iedzīvot jam
m nesī Ludzas novada pagastu administratīvaj s teritorij s saska a ar pielikumu.
2. Šī l muma 1.punkt noteikt sadzīves atkritumu sav kšanas un izvešanas maksa ir
apliekama ar pievienot s v rtības nodokli atbilstoši likum „Par pievienot s v rtības nodokli”
noteikt m nodok a likm m.
3. Šī l muma 1.punkt noteikt sadzīves atkritumu sav kšanas un izvešanas maksa st jas
sp k ar 2016.gada 1.novembri.
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4. Ar šī l muma sp k st šanos zaud sp ku 2014.gada 30.decembra l mums “Par
sadzīves atkritumu izvešanas maksas noteikšanu Ludzas novada pagastu administratīvaj s
teritorij s” (prot. Nr.23, 44.§).
5. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakov evam.
6. Uzdot Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vadīt jai nodrošin t inform cijas
par l muma public šanu Ludzas novada informatīvaj izdevum „Ludzas Novada V stis” un
Ludzas novada pašvaldības m jas lap www.ludza.lv.
27.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 15 „Par groz jumiem
Ludzas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Ludzas novada pašvald bas budžetu 2016.gadam”” apstiprināšanu
Zi o: A.Gendele; S.Jakov evs
S des vadīt ja A.Gendele lūdz pamatbudžeta grozījumos iek aut papildus līdzek u
piešķiršanu:
1) EUR 5400 izdevumiem par pašvaldības īpašuma Ludz , Kr slavas iel 1 reģistr cijai
Zemesgr mat (valsts nodevas nomaksai);
2) EUR 1500 Ludzas novada Soci l s aprūpes centram “Ludza” kokmateri lu ieg dei
malkas uzglab šanas nojumes ierīkošanai;
samazinot izdevumus Ludzas pils tas ģimn zijai EUR 6900 apm r peldbaseina projekta
dokument cijas izstr d šanai, sakar ar to, ka iepirkuma procedūra uzs kta tikai oktobra beig s,
ir izveidojusies līdzek u ekonomija.
Uzklausot zi ojumu par l mumu projektu, preciz jumiem, s des vadīt ja A.Gendele
aicina balsot par l muma projektu ar preciz jumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, emot v r Ludzas novada teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des, Ludzas novada domes soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des un Ludzas
novada finanšu past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des atzinumus, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.15 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2016.gada 28.janv ra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2016.gadam””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvajai noda ai saistošos noteikumus
Nr.15 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2016.gada 28.janv ra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” triju dienu laik rakstveid un
elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
28.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai
18.Novembra ielā 17A, Ludzā, Ludzas novadā
Zi o: A.Gendele
iel

2016.gada 20.oktobrī Ludzas novada pašvaldība sa ma dzīvojam s m jas 18.novembra
17A, Ludz p rvaldnieka SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs
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42403015020, juridisk adrese – Kr. Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. ar
Nr.3.1.1.8.1/1066) ar lūgumu piešķirt līdzfinans jumu dzīvojam s m jas Ludz , 18.novembra iel
17A, av rijas situ cijas nov ršanai jumta seguma da as kapit lremontam.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvok u dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai” 17.3.punktu, pašvaldība piešķir līdzfinans jumu m jas renov cijai, ja
m jas vai t s da as tehniskais st voklis normatīvajos aktos noteikt k rtīb atzīts par bīstamu
cilv ku dzīvībai vai veselībai, vai ja ir j likvid terora akta, av rijas, stihiskas nelaimes vai citas
katastrofas sekas – 50% apm r bet ne vair k k EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpm k tekst - komisija) apsekoja dzīvojamo
m ju 18.novembra iel 17A, Ludz un konstat ja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota
un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada
25.augusta saistošo noteikumu Nr.19 18.punkt noteiktie dokumenti.
2016.gada 20.oktobrī komisijas s d izskatīja darbu t mi jumta kapit lremontam
dzīvojamai m jai 18.novembra iel 17A, Ludz , Ludzas novads, kur kop j summa ir
EUR 4146.48 ar PVN, un pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo
noteikumu Nr. 19 17.3. punktu, komisija iesaka piešķirt līdzfinans jumu 50%, tas ir EUR
2073.24 apm r .
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst k us, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvok u dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 17.3 punktu;
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas 18.novembra iel 17A, Ludz , Ludzas novad jumta
kapit lajam remonta pašvaldības līdzfinans jumu EUR 2073.24 (divi tūkstoši septi desmit trīs
euro un 24 centi) apm r .
2. Juridiskajai noda ai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
29.§
Par sadarb bas memoranda nosl gšanu
Zi o: A.Gendele; J.Kušča, K.Nikolajeva, A.Meikš ns
Uzklausot zi ojumu par l muma projektu, domes deput tu viedok us, K.Nikolajevas
skaidrojumus, s des vadīt ja A.Gendele aicina balsot par l muma projektu ar preciz jumiem
(preciz jumi sadarbības memoranda 3.1.2 un 3.2.2.punktos).
Lai uzlabotu Latgales reģiona, sevišķi Ludzas pils tas ekonomisko izaugsmi, k arī
palielin t tiešos kapit lieguldījumus Biodegvielas ražošanas rūpnīcas būvniecības projekta
īstenošanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as 27.punktu, emot
v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2016.gada 20.oktobra s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
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Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nosl gt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “A1BIO+” (reģ.Nr.42403039955)
sadarbības memorandu (memorands pielikum ).
2. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšs d t ju Alīnu Gendeli parakstīt sadarbības
memorandu.
30.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
Zi o: V.Kušners
Izskatot G. D., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 21.10.2016. iesniegumu, reģ.
21.10.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/2409, par 1/2 dom jam s da as no zemes vienības 1132 kv.m
kopplatības ar kadastra apzīm jumu 68010060282 Latgales iel 196, Ludza, Ludzas nov.
piešķiršanu nom uz 10.gadiem ar apbūves tiesīb m, pamatojoties uz 2016.gada 27.septembra
pirkuma līgumu Nr.3884 uz namīpašumu, tika konstat ts, ka:
ar Ludzas novada domes 2012.gada 27.septembra s des l muma (protokols Nr.25, 10.§)
pirmo punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības Nikolajam Feodorovam par 1/2 dom jamo da u no
zemes vienības 1132 kv.m kopplatības ar kadastra apzīm jumu 68010060282 Latgales iel 196,
Ludza, Ludzas nov..
Ar Ludzas novada domes 2012.gada 27.septembra s des l muma (protokols Nr.25, 10.§)
pirm punkta otro apakšpunktu tika atzīts, ka 1/2 dom jam da a no zemes vienības 1132 kv.m
kopplatības ar kadastra apzīm jumu 68010060282 Latgales iel 196, Ludza, Ludzas nov. ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
S. V. 2010. gada 24.mart nosl dza pirkuma līgumu ar Nikolaju Feodorovu par 1/2
dom jamo da u no namīpašuma, kuru reģistr ja 2010.gada 14.jūlij Ludzas novada zemesgr matu
nodalījum ar folijas Nr.100000473970.
Ar Ludzas novada domes 2013.gada 28.marta s des l muma (protokols Nr.5, 9.§)
5.punktu tika piešķirtas nomas tiesības S. V. par 1/2 dom jamo da u no zemes vienības 1132 kv.m
kopplatības ar kadastra apzīm jumu 68010060282 Latgales iel 196, Ludza, Ludzas nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s da as 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laik
pašvaldīb m piekrīt un uz attiecīg s pašvaldības v rda zemesgr mat ierakst ma, apbūv ta lauku
apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai da ai nosl dzami zemes nomas
līgumi.
Ludzas novada pašvaldība 2013.gada 4.aprīlī nosl dza zemesgabala nomas līgumu Nr.Z39/2013 ar S. V. par 1/2 dom jamo da u no zemes vienības 1132 kv.m kopplatības ar kadastra
apzīm jumu 68010060282 Latgales iel 196, Ludza, Ludzas nov..
G. D. nosl dza 2016.gada 27.septembra pirkuma līgumu Nr.3884 ar S. V. par
namīpašumu, kuru reģistr ja 2016.gada 4.oktobrī Ludzas novada zemesgr matu nodalījum ar
folijas Nr.100000475800 un ir faktiskais lietot js par 1/2 dom jamo da u no zemes vienības 1132
kv.m kopplatības ar kadastra apzīm jumu 68010060282 Latgales iel 196, Ludza, Ludzas nov..
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.da as 18.3.punkts nosaka, ka neapbūv ta zemesgabala iznom t js p c
tam, kad ir pie emts Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otraj da min tais l mums par zemesgabala
iznom šanu ar apbūves tiesīb m, vai arī tad, kad neapbūv ta zemesgabala iznom t js ir pie mis
l mumu par zemesgabala iznom šanu bez apbūves tiesīb m, nosaka nomas maksu 1,5 % apm r
no zemes kadastr l s v rtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznom t jam maks likumos
noteiktos nodok us. Pašvaldībai ir tiesības noteikt liel ku nomas maksas apm ru, izdodot saistošos
noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūv ta zemesgabala nomas maksa
gad ir: p r jos gadījumos - ne maz k k 1,5 % apm r no zemes kadastr l s v rtības.
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Republikas
Ministru
kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 2. noda as 7.punkts nosaka, ka apbūv ta zemesgabala nomas maksu gad :
7.1. līdz 2009.gada 31.decembrim – 1,5 % apm r no Valsts zemes dienesta noteikt s
apbūv ta zemesgabala v rtības privatiz cijas vajadzīb m;
7.2. no 2010.gada 1.janv ra – 1,5 % apm r no zemes kadastr l s v rtības.
7.1 Nomnieks papildus nomas maksai maks iznom t jam likumos noteiktos nodok us.
7.2 Apbūv ta zemesgabala vai t da as minim l nomas maksa ir 28 euro gad , ja saska
ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu apr ķin t nomas maksa ir maz ka nek 28 euro gad .
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 14.panta pirm s da as
2.punktu, 15.panta pirm s da as 13.punktu un 21.panta pirm s da as 27.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 2. noda as 7.punktu, 71.pantu un 72.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Ludzas novada pašvaldības 2013.gada 4.aprīlī nosl dza zemesgabala nomas
līgumu Nr.Z-39/2013 ar S. V. par 1/2 dom jamo da u no zemes vienības 1132 kv.m kopplatības ar
kadastra apzīm jumu 68010060282 Latgales iel 196, Ludza, Ludzas nov. ar 2016.gada 4.oktobri.
2. Piešķirt G. D., personas kods XXX, nom 1/2 domājamo da u no zemes vienības 1132
kv.m kopplatības ar kadastra apzīm jumu 68010060282 Latgales iel 196, Ludza, Ludzas nov. ar
apbūves ties bām uz desmit gadiem no 2016.gada 4.oktobra.
3. Nosl gt zemes nomas līgumu ar G. D., personas kods XXX, termi no 2016.gada
4.oktobra līdz 2026.gada 3.oktobrim.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s v rtības gad . Ja apr ķinot
nomas maksu t s v rtība ir maz k par EUR 28,00, nomas maksa ir noteikta 28 euro gad .
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai noda ai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
31.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai
Rekašova ielā 46, Ludzā, Ludzas novadā
Zi o: A.Gendele
2016.gada 20.oktobrī Ludzas novada pašvaldība sa ma dzīvojam s m jas Rekašova iel
46, Ludz p rvaldnieka SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs
42403015020, juridisk adrese – Kr. Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. ar
Nr.3.1.1.8.1/1067) ar lūgumu piešķirt līdzfinans jumu dzīvojam s m jas Ludz , Rekašova iel 46,
av rijas situ cijas nov ršanai dūmvadu izbūvei.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvok u dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai” 17.3.punktu, pašvaldība piešķir līdzfinans jumu m jas renov cijai, ja
m jas vai t s da as tehniskais st voklis normatīvajos aktos noteikt k rtīb atzīts par bīstamu
cilv ku dzīvībai vai veselībai, vai ja ir j likvid terora akta, av rijas, stihiskas nelaimes vai citas
katastrofas sekas – 50% apm r bet ne vair k k EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpm k tekst - komisija) apsekoja dzīvojamo
m ju Rekašova iel 46, Ludz un konstat ja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un
pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada
25.augusta saistošo noteikumu Nr.19 18.punkt noteiktie dokumenti.
2016. gada 20.oktobrī komisijas s d izskatīja darbu t mi dūmvada izbūvei dzīvojamai
m jai Rekašova iel 46, Ludz , Ludzas novads, kur kop j summa ir EUR 1124.64 ar PVN, un
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pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19
17.3.punktu, komisija iesaka piešķirt līdzfinans jumu 50%, tas ir EUR 562.32 apm r .
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst k us, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvok u dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 17.3 punktu;
emot v r iepriekšmin to, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Rekašova iel 46, Ludz , Ludzas novad dūmvadu izbūvei
pašvaldības līdzfinans jumu EUR 562.32 (pieci simti sešdesmit divi euro un 32 centi) apm r .
2. Juridiskajai noda ai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
32.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2016.gada 25.februāra s des l muma
”Par nekustamā pašuma - “Svec tes”, Istras pagasts, Ludzas novads,
ar kadastra numuru 68600080098, pārdošanas cenas apstiprināšanu”
(protokols Nr.3, 10.§) 2.punktā
Zi o: A.Gendele; J.Kušča, K.Nikolajeva
Uzklausot zi ojumu par l muma projektu, domes deput tu viedok us, K.Nikolajevas
skaidrojumu, s des vadīt ja A.Gendele aicina balsot par l muma projektu ar preciz jumiem
(preciz ta zemes vienības platība).
2016.gada 26.oktobrī Ludzas novada pašvaldība sa ma V. P. pilnvarot s personas A. B.
iesniegumu (pašvaldība reģistr ts ar Nr. 3.1.1.11.2/2430) ar lūgumu pagarin t nekustam īpašuma
“Svecītes”, Istras pagast , Ludzas novad izpirkšanas termi u par 5 m nešiem.
2016.gada 25.febru rī Ludzas novada dome pie ma l mumu “Par nekustam īpašuma “Svecītes”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68600080098, p rdošanas cenas
apstiprin šanu” (protokols Nr.3, 10.§).
Saska ar min to l muma 2.punktu samaksas termi š par augst k min to objektu bija
noteikts 4 (četru) m nešu laik no l muma pie emšanas dienas, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – 4 (Voldem rs
Diba ins, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Olga Petrova); Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Ludzas novada domes 2016.gada 25.febru ra s des l muma ”Par nekustam
īpašuma - “Svecītes”, Istras pagasts, Ludzas novads, ar kadastra numuru 68600080098,
p rdošanas cenas apstiprin šanu” (protokols Nr.3, 10.§) 2.punktu un izteikt to š d redakcij :
“2. Atsavin t par labu V. P., personas kods XXX, zemes vienību 3,98 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6860 008 0033; zemes vienību 4,41 platīb ar kadastra apzīm jumu 6860
0080255; zemes vienību 5,38 ha platīb (t.sk. mežs) ar kadastra apzīm jumu 6860 0090249;
zemes vienību 3,76 ha platīb (t.sk. mežs) ar kadastra apzīm jumu 6860 0090250 p c adreses
“Svecītes”, Istras pagast , Ludzas novad (ar kadastra numuru 68600080098), Ludzas novad par
summu – EUR 14967,97 (četrpadsmit tūkstoši devi i simti sešdesmit septi i euro un 97 centi)
apm r , kuru personai ir j iemaks pašvaldības pamatbudžeta kont līdz 2016.gada
30.novembrim.”
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2. Atzīt par sp k neesošu Ludzas novada domes 2016.gada 30.jūnija l mumu “Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2016.gada 25.febru ra s des l muma ”Par nekustam īpašuma
- “Svecītes”, Istras pagasts, Ludzas novads, ar kadastra numuru 68600080098, p rdošanas cenas
apstiprin šanu” (protokols Nr.3, 10.§) 2.punkt ” (prot.Nr.11, 35.§).
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
33.§
Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas stipendiju nolikumā
Zi o: A.Gendele; J.Kušča, K.Nikolajeva
Ludzas novada pašvaldība ir sa musi un izskatījusi SIA “Ludzas medicīnas centrs”
18.10.2016. iesniegumu, kur tiek lūgts grozīt Ludzas novada pašvaldības stipendiju nolikumu un
apmaks t medm s m transporta izdevumus, kas saistīti ar m su apm cību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s da as 4.punktu un 43.panta
trešo da u, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt š dus grozījumus 2010.gada 25.novembra Ludzas novada pašvaldības stipendiju
nolikum un izteikt Nolikuma 4.¹ punktu š d redakcij :
“4¹. Medic nas māsu un māsu pal gu piesaiste darbam vesel bas aprūpes iestād s
4¹.1. Pašvaldība budžeta ietvaros medicīnas m s m (turpm k – m sa) var segt piln apm r
izdevumus, kas saistīti ar m su apm cību no valsts budžeta nefinans t s akredit t s profesion l s
bakalaura studiju programm s m su pamatspecialit t un papildspeci lit t , pamatojoties uz
komisijas ieteikumu un Soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas atzinumu
par attiecīg s specialit tes m sas piesaistes nepieciešamību Ludzas novada administratīvaj
teritorij , ja m sa ir nosl gusi līgumu ar pašvaldības kapit lsabiedrību, kur p c apm cības
beigšanas m sa ap musies nostr d t vismaz piecus gadus.
4¹.2. Pašvaldība budžeta ietvaros medicīnas m sas palīgam, kas iegūst “M sas palīga”
medicīnisko 2.profesion lo kvalifik cijas līmeni, var segt transporta izdevumus, kas nepieciešami,
lai iegūtu nor dīto kvalifik cijas līmeni. Transporta izdevumi tiek segti pamatojoties uz komisijas
ieteikumu un Soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas atzinumu par
attiecīg s m sas palīga piesaistes nepieciešamību Ludzas novada administratīvaj teritorij .
4¹.3. Pretendentiem, kuri v las sa emt Nolikuma 4.¹1. punkt min to apm cību izdevumu
segšanu, pašvaldībai ir j iesniedz š di dokumenti:
- Domei adres ts pieteikums;
- izzi a no augstskolas par studiju faktu;
- darba dev ja rekomend cija;
- pašrocīgi parakstīts apliecin jums, kur nor dīts, k p c apm cības beigšanas medicīnas
m sa ap emas nostr d t vismaz piecus gadus SIA “Ludzas medicīnas centrs”.
4¹.4. Pretendentiem, kuri v las sa emt Nolikuma 4.¹2. punkt nor dīto (transporta)
izdevumu segšanu, pašvaldībai ir j iesniedz š di dokumenti:
- Domei adres ts pieteikums;
- izzi a no augstskolas par studiju faktu;
- darba dev ja rekomend cija;
- transporta izdevumu apliecinošos dokumentus (čeki, kvītis, patapin juma līgums);
- pašrocīgi parakstīts apliecin jums, kur nor dīts, k p c apm cību beigšanas medicīnas
m sas palīgs ap emas nostr d t vismaz piecus gadus SIA “Ludzas medicīnas centrs”.
4¹.5. Komitejas l mums par studiju maksas apmaksu vai transporta izdevumu segšanu
m s m un m su palīgiem tiek apstiprin ts ar Ludzas novada domes l mumu.”
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34.§
Par komand jumu uz Polijas Republiku
Zi o: A.Gendele
Pamatojoties uz Polijas Republikas Dembicas reģion l muzeja ielūgumu piedalīties
Ludzas novadp tniecības muzeja izst des "Viss s k s ucinas štetel ” atkl šan , kas notiks
2016.gada 3.novembrī Polijas Republikas Dembicas reģionalaj muzej (Ludzas novada
pašvaldīb sa emts 25.10.2016, reģistr ts ar reģistr cijas numuru 3.1.1.8.1/1090), iev rojot
Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumus Nr.969 „K rtība, k d atlīdzin mi ar komand jumiem
saistītie izdevumi” un likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s da as 27.punktu, Ludzas
novada domes 24.09.2015. noteikumu „Par Ludzas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komand jumiem un darba braucieniem” 13.punkta 13.1.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konflikta
nov ršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan nepiedal s J nis
Ivul ns, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Norīkot Ludzas novada domes deput tus Eleonoru Obrumāni, Jāni Ivulānu
komand jum uz Polijas Republikas Dembicas pils tu no 2016.gada 2.novembra līdz
4.novembrim.
2. Komand juma izdevumi tiks segti no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzek iem.

35.§
Par speciālistam iz r jamas dz vojamās telpas statusa piešķiršanu
Zi o: A.Meikš ns
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvok a jaut jumu risin šan ” 11.panta trešo da u,
kur noteikts, ka pašvaldības dome ar atsevišķu l mumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai t s
nom tai neizīr tai dzīvojamai telpai noteikt speci listam izīr jamas dzīvojam s telpas statusu,
likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s da as 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonom
funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvot jiem dzīvok a jaut jumu risin šan , atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Noteikt pašvaldības dzīvoklim Nr.25, Rai a iela 32, Ludz , Ludzas novad speciālistam
iz r jamas dz vojamās telpas statusu.
2. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
36.§
Par dz vojamās plat bas piešķiršanu speciālistam
Zi o: AMeikš ns
Ludzas novada pašvaldība ir sa musi un izskatījusi J. B., personas kods XXX,
20.09.2016. iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību k speci listam un iesniegumam
pievienotus dokumentus (darba dev ja – Ludzas pils tas ģimn zijas iesniegumu ar lūgumu
nodrošin t ar dzīvojamo platību speci listu un darba līguma kopiju).
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Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvok a jaut jumu risin šan ” 21.¹ panta
pirmo da u, 22.² panta pirmo da u, likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s da as 9.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldības autonom funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvot jiem dzīvok a jaut jumu
risin šan , Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr. 3 “Par palīdzību
dzīvok u jaut jumu risin šan ” 9¹.2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piederošu vai valdījum
esošu dzīvojamo telpu, kurai Ludzas novada dome ir noteikusi speci listam izīr jamas
dzīvojam s telpas statusu, pašvaldība ar domes l mumu ir tiesīga izīr t speci listam, kas veic ar
valsts vai pašvaldības funkciju nodrošin šanu saistītu p rvaldes uzdevumu jom , kur konstat ts
nepietiekams kvalific to speci listu nodrošin jums, Ludzas novada domes Dzīvok u komisijas
2016.gada 30.septembra s des l mumu (protokols Nr.23, 6.punkts), ar kuru J. B. ir uz emta
Ludzas novada pašvaldības dzīvojamo telpu izīr šanas reģistr un ir iek auta Ludzas novada
pašvaldības dzīvok a jaut jumu risin šan sniedzam s palīdzības reģistr “Kvalific tie
speci listi”, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt J. B., personas kods XXX, 2-istabu dzīvok a Nr.56, 18.Novembra iel 25,
Ludz , Ludzas novad res ties bas.
2. J. B. viena m neša laik nosl gt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” par dzīvok a Nr.56, 18.Novembra iel 25, Ludz , Ludzas
novad īri.
3. L mumu var p rsūdz t viena m neša laik no t sp k st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas R zeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, R zekn , LV-4601.
S des darba k rtības jaut jumi izskatīti.
Domes s des informatīvaj da finanšu un gr matvedības noda as vadīt jas vietniece
budžeta jaut jumos A. ukša domes deput tus iepazīstina ar atskurbtuves pakalpojumu analīzi
2016.gada janv ris – septembris. Pielikum : atskurbtuves pakalpojumu analīze.

S di sl dz plkst. 14.55.
Veikts domes s des audioieraksts.
S des vadīt ja
Domes s des protokols parakstīts 2016.gada 28.oktobrī.

A.Gendele

S des protokol t ja
Domes s des protokols parakstīts 2016.gada 28.oktobrī

I.Vonda
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1. pielikums
2016.gada 27.oktobra
Ludzas novada domes s des
protokola Nr.18, 17.§
Saraksts
Ludzas pils tas brīvo dzīvok u apsaimniekošanas maksas apr ķins par
2016.gada septembra m nesi
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adrese

Plat ba
m2

Istabu
skaits

Apr ķināts
EUR

Br vs
no - l dz

T lavijas iel 54 dz.2
T lavijas iel 27 dz.4
Latgales iel 143 dz.3
Rai a iel 59 dz. 8
Rai a iel 59 dz.1
Baznīcas iel 8 dz.32
Liep jas iel 22b dz.11
Stacijas iel 66 dz.6
T lavijas iel 27 dz.5/1
18.novembra iel 25 dz.56

35.45
29.94
17.46
40.16
39.69
51.56
38.65
27.37
16.51
54.15

2
1
1
2
2
2
1
1
1
2

16.85
14.39
8.66
21.29
21.04
9.35
3.33
11.25
5.58
33.22

03.03.2015.
01.09.2016.
02.03.2016.
25.02.2016.
08.01.2016.
22.09.2016.
28.06.2016. - 05.09.2016.
29.03.2016. - 26.09.2016.
29.06.2016.
30.06.2016.

11. Latgales iel 51 dz.41
Kopā:

34.40
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15.55
160.51

19.07.2016.

Ludzas pils tas brīvo dzīvok u ūdens pat ri a starpība par 2016.gada septembra m nesi
Nr.
p.k.

1.

Adrese
Liep jas iel 22b dz.11
Kopā:

Apr ķināts
EUR
0.16
0.16

Br vs
no - l dz
28.06.2016.

Ludzas pils tas brīvo dzīvok u īres maksas apsaimniekošanas da as – projekts, kredītprocenti par
2016.gada septembra m nesi
Nr.
p.k.

1.

Adrese
Latgales iel 51 dz.41
Kopā:

Apr ķināts
EUR
29.30
29.30

Br vs
no - l dz
19.07.2016.

Ludzas pils tas brīvo dzīvok u siltuma zudumu ūdens cirkul cijai iekš jos tīklos par
2016.gada septembra m nesi
Nr.
p.k.

1.
2.
3.

Adrese
Liep jas iel 22B dz.11
18.novembra iel 25 dz.56
Baznīcas iel 8 dz.32
Kopā:

Apr ķināts
EUR
0.10
7.21
3.48
10.79

Br vs
no - l dz
28.06.2016. - 05.09.2016.
30.06.2016.
22.09.2016.

