LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
S DES PROTOKOLS
Ludz

2016.gada 28.jūlij

Protokols Nr. 13

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atkl j plkst. 14.18
Sēdi vada – novada domes priekšsēdēt ja Alīna Gendele
Protokolē – administratīv s nodaļas pašvaldības sekret re In ra Vonda
Sēdē piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova
Sēdē kl tesošas personas:
- domes administr cijas darbinieki: Vadims Maškancevs, datorsistēmu un datortīklu
administrators; Kristīne Nikolajeva, juridisk s nodaļas vadīt ja; SerРejs Jakovļevs, novada
pašvaldības izpilddirektors; Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību vadīt ja; Marika Čer avska,
Ludzas novada izРlītības, kultūras un sporta p rvaldes metodiķe; Aina Poik ne, nekustam
īpašuma ekonomiste; Anatolijs Trizna, zemes lietu speci lists
- avīzes “ а ра а езек е” žurn lists SerРejs TimoПejevs; SIA “Ludzas apsaimniekot js”
valdes priekšsēdēt ja Andris Līpacis
Sēdes vadīt ja A.Gendele pied v
jaut jumi.

balsot par sēdes darba k rtību. Darba k rtīb
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Atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, ReРīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes darba k rtība
apstiprin ta.
Sēdes vadīt ja A.Gendele pied v iekļaut sēdes darba k rtīb 7 papildjaut jumus:
1. Par Рrozījumiem Ludzas novada pašvaldības autoceļu proРramm 2016.Рadam.
2. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līРumu noslēРšanu.
3. Par pašvaldības līdzПinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Rai a iel 32, Ludz ,
Ludzas novad .
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4. Par nekustam īpašuma – Kr slavas iel 1, Ludz , Ludzas novad - anР ra (kadastra
apzīmējums 6801 003 0004 033) un zemes vienības (6801 003 0004) nošķirt s daļas nomas
tiesību izsoles protokola un izsoles rezult ta apstiprin šanu.
5. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
6. Atskaite par Ludzas novada pašvaldības 2016.Рada 1.pusРada budžeta izpildi.
7. Par Ludzas novada domes 2016.Рada 31.marta sēdes lēmuma „Par SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” īstermi a uzdevumu” (protokols Nr. 6, 33.§) izpildi.
Atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, OlРa Petrova, Svetlana
Rjutkinena, ReРīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes papildus darba
k rtība apstiprin ta.
Darba k rt ba:
1. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līРuma noslēРšanu.
2. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
3. Par zemes vienības ¼ dom jam s daļas atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada
pašvaldībai.
4. Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu.
5. Par nekustam īpašuma lietošanas mērķa mai u.
6. Par Ludzas novada Teritorijas pl nojuma 2013. – 2024.Рadam Рrozījumu izstr di.
7. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8 „M jas (istabas) dzīvnieku
turēšanas noteikumi Ludzas novad ” apstiprin šanu.
8. Par 2016.Рada 30.jūnija Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par
Рrozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2010.Рada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
palīdzību dzīvokļa jaut jumu risin šan ”” precizējumiem.
9. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9 „Par ēdin šanas izmaksu
seРšanu izРlītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izРlītības iest dēs” apstiprin šanu.
10. Par izmai m Ludzas novada Iepirkumu komisijas sast v .
11. Par Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas sast va
apstiprin šanu.
12. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb .
13. Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas un ūdens patēri a starpības maksas apmaksu.
14. Par pašvaldības līdzПinansējuma piešķiršanu.
15. Par ilРtermi a aizdevumu līРumu procentu likmju Пiksēšanas periodu mai u.
16. Par piedalīšanos InterreР V-A Latvijas – Lietuvas 2014 – 2020 programmas projektu
konkurs .
17. Par pašvaldības līdzПinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai 18.Novembra iel
27, Ludz , Ludzas novad .
18. Par pašvaldības līdzПinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Liep jas iel 21,
Ludz , Ludzas novad .
19. Par kustam s mantas – autobusa MERCEDES BENZ 711, valsts reģistr cijas
Nr.GM9907 izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu.
20. Par kustam s mantas – traktora piekabes 4 785A, valsts reģistr cijas Nr.P4191LK
izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu.
21. Par kustam s mantas – traktora MTZ-50L, valsts reģistr cijas Nr.T6683LD izsoles
noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu.
22. Par kustam s mantas – traktora T-40 M, valsts reģistr cijas Nr.T1443LS izsoles
noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu.
23. Par kustam s mantas – traktora T-150K, valsts reģistr cijas Nr.T609LA izsoles
noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu.

3
24. Par nekustam īpašuma – zemes vienības “Trešie pakalni”, Isnaudas paРasts,
Ludzas novads p rdošanas cenas apstiprin šanu.
25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Stacijas iel 57, Ludz , Ludzas novad , nodošanu
atsavin šanai.
26. Par Пinansējuma piešķiršanu pilotprojektam aukst ūdens cauruļvadu nomai ai
daudzdzīvokļu dzīvojamaj m j Stroda iel 42, Ludz , Ludzas novad .
27. Par 2013.Рada 5.septembra Nedzīvojamo telpu nomas līРuma Nr.P-293/2013
paРarin šanu.
28. Par Ludzas novada domes priekšsēdēt jas vietnieka E.Mekša atvaļin jumu.
29. Par Ludzas novada domes priekšsēdēt jas A.Gendeles atvaļin jumu.
30. Par Рrozījumiem Ludzas novada pašvaldības autoceļu proРramm 2016.Рadam.
31. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līРumu noslēРšanu.
32. Par pašvaldības līdzПinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Rai a iel 32,
Ludz , Ludzas novad .
33. Par nekustam īpašuma – Kr slavas iel 1, Ludz , Ludzas novad - anР ra (kadastra
apzīmējums 6801 003 0004 033) un zemes vienības (6801 003 0004) nošķirt s daļas nomas
tiesību izsoles protokola un izsoles rezult ta apstiprin šanu.
34. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
35. Atskaite par Ludzas novada pašvaldības 2016.Рada 1.pusРada budžeta izpildi.
36. Par Ludzas novada domes 2016.Рada 31.marta sēdes lēmuma “Par SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” īstermi a uzdevumu” (protokols Nr. 6, 33.§) izpildi.
1.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
Zi o: A.Meikš ns
1.
Izskatot V. Š., personas kods XXX, dzīvo (adrese)., 06.07.2016. iesnieРumu, reģ.
06.07.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/1491, par zemes vienības 500 kv.m. platīb ar kadastra apzīmējumu
68010010782 Sūk a iel 2, Ludz , Ludzas nov. piešķiršanu nom uz 2 Рadiem, tika konstatēts,
ka zemes vienība ir ieskaitīta rezerves zemes Пond .
Latvijas Republikas likuma „Administratīv procesa likums” 15.panta 12.daļa nosaka, ka
iest de vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jaut jumu, pamatojoties uz to, ka šis jaut jums nav
noreРulēts ar likumu vai citu rējo normatīvo aktu (iest žu un tiesu juridisk s obstrukcijas
aizlieРums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību
norma neparedz piemērošanas meh nismu, ka tas nav pilnīРs vai nav izdoti citi normatīvie akti,
kas tuv k reРulētu attiecīР s tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz Рadījumu, kad
nav izveidota iest de vai nedarbojas iest de, kurai šī tiesību norma ir j piemēro vai cit d veid
j piedal s t s piemērošan .
Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” treš s nodaļas 17.panta pirm
daļa nosaka, ka rezerves zemes Пond ieskaitīto zemes Рabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes Рabalu valdīt js ir attiecīР pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesРr mat uz valsts v rda vai tie tiek ierakstīti uz vietēj s
pašvaldības v rda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” treš s nodaļas 17.panta otr daļa
nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznom t š panta pirmaj daļ minētos zemes Рabalus
saska ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri reРulē pašvaldības
zemes iznom šanu. Nomas līРum paredz vietēj s pašvaldības tiesības vienpusēji izbeiРt līРumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznom t zemes Рabala ieskaitīšanu zemesРr mat uz
valsts v rda, ja iznom tais zemes Рabals tiek iekļauts zemes konsolid cijas projekt vai arī tiek
piešķirts īpašum k līdzvērtīРa zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publisk s personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
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zemesРabala iznom t js pēc tam, kad ir pie emts Valsts un pašvaldību īpašuma
privatiz cijas un privatiz cijas sertiПik tu izmantošanas pabeiРšanas likuma 22.panta otraj daļ
minētais lēmums par zemesРabala iznom šanu ar apbūves tiesīb m, vai arī tad, kad neapbūvēta
zemesРabala iznom t js ir pie ēmis lēmumu par zemesРabala iznom šanu bez apbūves tiesīb m,
nosaka nomas maksu 1,5 % apmēr no zemes kadastr l s vērtības. Nomnieks papildus nomas
maksai iznom t jam maks likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt liel ku
nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav
izdoti, neapbūvēta zemesРabala nomas maksa Рad ir: p rējos Рadījumos - ne maz k k 1,5 %
apmēr no zemes kadastr l s vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums” 15.panta
divpadsmit daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” treš s nodaļas
17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publisk s personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konПlikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan nepiedal s EdРars Mekšs, Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V. Š., personas kods XXX, nom zemes vienību 500 kv.m platīb ar kadastra
apzīmējumu 68010010782 Sūk a iel 2, Ludz , Ludzas nov. bez apbūves tiesīb m ar 2016.Рada
1.augustu uz diviem gadiem.
2. NoslēРt zemes nomas līРumu ar V. Š., personas kods XXX, termi no 2016.gada
1.auРusta līdz 2018.Рada 31.jūlijam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes Рabala kadastr l s vērtības Рad .
4. Iznom t jam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līРumu, ja Latvijas Republikas
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznom t zemes Рabala ieskaitīšanu zemesРr mat uz valsts
v rda, ja iznom tais zemes Рabals tiek iekļauts zemes konsolid cijas projekt vai arī tiek piešķirts
īpašum k līdzvērtīРa zeme.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai saРatavot zemes nomas līРumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot I. R., personas kods XXX, deklarēt adrese (adrese), 11.07.2016. iesniegumu,
reģ. 11.07.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/1527, par zemes vienības 0,06 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 68500040267 Cirmas paР., Ludzas nov. piešķiršanu nom , tika konstatēts, ka:
ar Ludzas novada domes 2010.Рada 28.janv ra sēdes lēmuma (protokols Nr.1, 7.§)
5.punktu tika izbeiРtas lietošanas tiesības B. P. par zemes vienību 0,06 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 68500040267 „Sien ži”, Cirmas paР., Ludzas nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesРr mat s” 3.panta piekt s daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reПormas laik
pašvaldīb m piekrīt un uz attiecīР s pašvaldības v rda zemesРr mat ierakst ma, apbūvēta lauku
apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertiПik tu izmantošanas pabeiРšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas
līРumi.
Ar Ludzas novada domes 2010.Рada 28.janv ra sēdes lēmuma (protokols Nr.1, 7.§)
5.punkta otro apakšpunktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,06 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
68500040267 „Sien ži”, Cirmas paР., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
B. P. miris 2006.Рada 29.novembrī. Zemes vienība 0,06 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 68500040267 „Sien ži”, Cirmas paР., Ludzas nov. nav apbūvēta.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprin ti ar precizējumiem
Ludzas novada domes sēdes 2013.Рada 22.auРusta lēmumu (protokols Nr.20, 57.§), otr s daļas
3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesРabala bez apbūves tiesīb m, kura platība nep rsniedz 1,0
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ha, nomas maksas apmērs Рad ir 2% no zemes kadastr l s vērtības plus PVN – bet ne maz k
par EUR 7,00 Рad plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 otr s daļas
4.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada
21.jūlija sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija
Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konПlikta
novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan nepiedal s EdРars
Mekšs, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt I. R., personas kods XXX, nom zemes vienību 0,06 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 68500040267 „Sien ži”, Cirmas paР., Ludzas nov. bez apbūves tiesīb m ar
2016.gada 1.augustu uz pieciem gadiem.
2. NoslēРt zemes nomas līРumu ar I. R., personas kods XXX, termi no 2016.Рada
1.auРusta līdz 2018.Рada 31.jūlijam.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 2,0 % no zemes Рabala kadastr l s vērtības
plus PVN – bet ne maz k par EUR 7,00 Рad plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai saРatavot zemes nomas līРumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot G. Č., dzimusi XXX, dzīvo (adrese), 12.07.2016. iesnieРumu, reģ. 12.07.2016.
ar Nr.3.1.1.11.2/1549, par zemes vienības 0,25 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 68500030013
„Galdiševa”, Galdiševa, Cirmas paР., Ludzas nov. piešķiršanu nom , pamatojoties uz Ludzas
rajona tiesas 1996.Рada 17.septembra spriedumu par dzīvojamo m ju, tika konstatēts, ka:
ar Ludzas novada domes 2011.Рada 6.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr.28, 6.§)
1.punktu tika izbeiРtas lietošanas tiesības V. Č. par zemes vienību 0,25 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 68500030013 „Galdiševa”, Galdiševa, Cirmas paР., Ludzas nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesРr mat s” 3.panta piekt s daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reПormas laik
pašvaldīb m piekrīt un uz attiecīР s pašvaldības v rda zemesРr mat ierakst ma, apbūvēta lauku
apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertiПik tu izmantošanas pabeiРšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas
līРumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.Рada 6.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr.28, 6.§)
1.punkta otro apakšpunktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,25 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
68500030013 „Galdiševa”, Galdiševa, Cirmas paР., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
G. Č. ar Ludzas rajona tiesas 1996.gada 17.septembra spriedumu p r ēma mantošanas
tiesības no V. Č. uz dzīvojamo m ju, kuru reģistrēja 1997.Рada 1.jūlij Ludzas zemesРr matu
nodalījum ar Пolijas Nr.33 un ir Пaktisk lietot ja uz zemes vienību 0,25 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 68500030013 „Galdiševa”, Galdiševa, Cirmas paР., Ludzas nov..
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesРabala iznom t js pēc
tam, kad ir pie emts Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertiПik tu
izmantošanas pabeiРšanas likuma 22.panta otraj daļ minētais lēmums par zemesРabala
iznom šanu ar apbūves tiesīb m, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesРabala iznom t js ir pie ēmis
lēmumu par zemesРabala iznom šanu bez apbūves tiesīb m, nosaka nomas maksu 1,5 % apmēr
no zemes kadastr l s vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznom t jam maks likumos
noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt liel ku nomas maksas apmēru, izdodot
saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesРabala
nomas maksa Рad ir: p rējos Рadījumos - ne maz k k 1,5 % apmēr no zemes kadastr l s
vērtības.
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Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 2. nodaļas 7.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesРabala nomas maksa Рad :
7.1. līdz 2009.Рada 31.decembrim – 1,5 % apmēr no Valsts zemes dienesta noteikt s
apbūvēta zemesРabala vērtības privatiz cijas vajadzīb m;
7.2. no 2010.Рada 1.janv ra – 1,5 % apmēr no zemes kadastr l s vērtības.
7.1 Nomnieks papildus nomas maksai maks iznom t jam likumos noteiktos nodokļus.
7.2 Apbūvēta zemesРabala vai t daļas minim l nomas maksa ir 28 euro Рad , ja saska
ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķin t nomas maksa ir maz ka nek 28 euro Рad .
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 14.panta pirm s daļas
2.punktu, 15.panta pirm s daļas 13.punktu, un 21.panta pirm s daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 2. nodaļas 7.punktu, 71.pantu un 72.pantu un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot
likuma „Par interešu konПlikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas,
balsošan nepiedal s EdРars Mekšs, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt G. Č., dzimusi XXX, nom zemes vienību 0,25 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 68500030013 „Galdiševa”, Galdiševa, Cirmas paР., Ludzas nov. ar apbūves
tiesīb m no šī lēmuma pie emšanas datuma uz desmit gadiem.
2. NoslēРt zemes nomas līРumu ar G. Č., dzimusi XXX, termi no 2016.Рada 28.jūlija
līdz 2026.Рada 27.jūlijam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes Рabala kadastr l s vērtības Рad . Ja aprēķinot
nomas maksu t s vērtība ir maz k par EUR 28,00, nomas maksa ir noteikta 28 euro Рad .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai saРatavot zemes nomas līРumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot Ludzas novada Briģu pagasta Poddubjes s džas zemnieku saimniec bas
“CER BA”, reģistr cijas numurs 46801000605, juridisk adrese “Cerība”, Poddubje, Briģu paР.,
Ludzas nov., 21.06.2016. iesnieРumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldīb 21.06.2016. ar
Nr.3.1.1.11.2/1378, tika konstatēts, ka Ludzas novada Briģu pagasta Poddubjes s džas
zemnieku saimniec ba “CER BA” lūdz piešķirt nom zemes vienību (starpgabalu) 0,64 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0459, Briģu paРasts, Ludzas novads.
Ludzas novada pašvaldīb ir iesnieРts pieРuļoš zemes Рabala īpašnieka SIA “BRIGI
MEŽS”, reģistr cijas numurs 40003740938 2016.Рada 13.maija iesnieРums par zemes gabala
(starpРabala) ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0459, Briģu paРasts, Ludzas novads piekrišanu,
ka vi š nepretendē nom t šo zemes Рabalu (starpРabalu).
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6846 007 0505, 6846 007 0512, kuras
robežojas ar zemes Рabalu (starpРabalu) ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0459, ir piekrītošas
Ludzas novada pašvaldībai.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6846 007 0502, 6846 007 0506, 6846 007
0507, 6846 007 0509, 6846 007 0206, 6846 007 0352, kuras robežojas ar zemes Рabalu
(starpРabalu) ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0459, ir ieskaitītas rezerves zemes Пond .
Ar Ludzas novada domes 2010.Рada 25.novembra lēmumu (protokols Nr.3, 19.§, 1.8.p.),
tika atzīts, ka zemes vienība 0,64 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0459, Briģu
paРasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 16.1. punkts, nosaka, ka zemesgabali,
kuri ir starpРabali, inПorm cijas publiskošana nav obliР ta.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” treš s daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesРabala iznom t js pēc tam, kad ir pie emts Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
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privatiz cijas
sertiПik tu
izmantošanas pabeiРšanas likuma 22. panta otraj daļ
minētais lēmums par zemesРabala iznom šanu ar apbūves tiesīb m, vai arī tad, kad neapbūvēta
zemesРabala iznom t js ir pie ēmis lēmumu par zemesРabala iznom šanu bez apbūves tiesīb m,
nosaka nomas maksu 1,5 % apmēr no zemes kadastr l s vērtības. Nomnieks papildus nomas
maksai iznom t jam maks likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt liel ku
nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novad ” 3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesРabala bez apbūves
tiesīb m, kura platība nep rsniedz 1,0 ha nomas maksas apmērs Рad ir 2% no zemes kadastr las
vērtības plus PVN – bet ne maz k par EUR 7,00 Рad plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 3.daļas 16.1.punktu un 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novad ” 3.punktu (apstiprin ti ar
Ludzas novada domes 25.07.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.18, 48.§) un Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konПlikta novēršanu valsts un pašvaldību
amatpersonu darb ” normas, balsošan nepiedal s EdРars Mekšs Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas novada Briģu pagasta Poddubjes s džas zemnieku saimniec bai
“CER BA”, reģistr cijas numurs 46801000605, nom zemes vienību 0,64 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 6846 007 0459, Briģu paРasts, Ludzas novads ar 2016.Рada 1.auРustu bez apbūves
tiesīb m uz pieciem Рadiem.
2. NoslēРt zemes nomas līРumu ar Ludzas novada Briģu pagasta Poddubjes s džas
zemnieku saimniec bu “CER BA” par zemes vienību 0,64 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6846 007 0459, Briģu paРasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 2,0 % Рad no zemes vienības kadastr l s vērtības plus PVN, bet
ne maz k par EUR 7,00 Рad plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai saРatavot zemes nomas līРumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.§
Par zemes vien bas atdal šanu un pašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam pašumam
Zi o: A.Meikš ns
Izskatot D. L., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2016.Рada 6.jūlija iesnieРumu, kas
reģistrēts Ludzas novada pašvaldīb 2016.Рada 6.jūlij ar Nr.3.1.1.11.2/1491, tika konstatēts, ka
D. L. lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 68580100145 no piederoš
nekustam īpašuma ar kadastra numuru 68580020093 „Pērlupe”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un
atdalītaj m zemes vienīb m izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Timoti i” un
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.Рada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi” un Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Piekrist, ka D. L., personas kods XXX, no nekustam īpašuma ar kadastra numuru
68580020093 un nosaukumu „Pērlupe”, Isnaudas paР., Ludzas nov., atdala zemes vienību 5,9 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 68580100145.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8580100145, izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Timotiņi”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
3.§
Par zemes vien bas 1/4 dom jam s daļas atz šanu par piekr tošu
Ludzas novada pašvald bai
Zi o: A.Meikš ns
Ar Ludzas pilsētas zemes komisijas 1996.Рada 22.Пebru ra lēmumu Nr.76 tika piešķirts
lietošan I. T. un L. T. katram 1/2 dom jam daļa no zemes Рabala 600 kv.m kopplatības
Baznīcas iel 18, Ludz ar izpirkšanas tiesīb m.
Ar Ludzas pilsētas domes 2009.Рada 21.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.9, 4.§) „Par
zemes lietošanas tiesību izbeiРšanu un ēku uzturēšanai nepieciešam s zemes platības noteikšanu”
5.punkta ceturto apakšpunktu, tika atzīts, ka 3/4 dom jam s daļas no zemes vienības 748 kv.m
kopplatības Baznīcas iel 18, Ludza, Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas pilsētas pašvaldībai.
Sakar ar to, ka L. T. dēls I. T., kurš st j s mantojum 2008.Рada 30.jūlij uz 1/4
dom jamo daļu no namīpašuma, līdz 2008.Рada 1.septembrim nav iesniedzis Valsts zemes
dienesta reģion lajai struktūrvienīb reģistr cijai Valsts nekust m īpašuma kadastra
inПorm cijas sistēm zemes robežu pl nu vai apliecin jumu par priekšapmaksas veikšanu
privatiz cijas sertiПik tos pirms zemes izpirkuma (pirkuma) līРuma slēРšanas par 1/4 dom jamo
daļu no zemes vienības 600 kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68010040352 Baznīcas
iel 18, Ludza, Ludzas nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertiПik tu izmantošanas likums” 26.panta pirm s daļas 1.punkts nosaka, ka dzīvojam s m jas
īpašniekiem vai auРļu d rza lietot jiem, kuriem zeme piešķirta ar apbūves tiesīb m, zemes
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.Рada 1.septembrim nav iesnieРusi Valsts zemes
dienesta reģion lajai struktūrvienīb reģistr cijai Valsts nekust m īpašuma kadastra
inПorm cijas sistēm zemes robežu pl ns vai apliecin jums par priekšapmaksas veikšanu
privatiz cijas sertiПik tos pirms zemes izpirkuma (pirkuma) līРuma slēРšanas (32.panta otr
daļa).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesРr mat s” 3.panta sest daļa nosaka, ka zemes reПormas laik pašvaldīb m
piekrīt un uz attiecīР s pašvaldības v rda zemesРr mat s ierakst ma pilsētas zeme, uz kuru
izbeidzas zemes lietošanas tiesības saska ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertiПik tu izmantošanas pabeiРšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
2013.Рada 31.oktobrī I. T. noslēdza d vin juma līРumu ar br li O. T. par 1/4 dom jamo
daļu namīpašuma Baznīcas iel 18, Ludza, Ludzas nov..
O. T. 1/4 dom jamo daļu namīpašuma Baznīcas iel 18, Ludza, Ludzas nov. reģistrēja
2013.Рada 2.decembrī Ludzas zemesРr matu nodalījum ar Пolijas Nr.100000524910.
Ludzas novada pašvaldība 2014.Рada 6.mart noslēdza zemesРabala nomas līРumu Nr.Z38/2014 ar O. T. par 1/2 dom jamo daļu no zemes vienības 748 kv.m kopplatības ar kadastra
apzīmējumu 68010040352 Baznīcas iel 18, Ludza, Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertiПik tu izmantošanas likums” 26.panta pirm s daļas 1.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu
zemesРr mat s” 3.panta sesto daļu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīР s
komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
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Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka 1/4 dom jam daļa no zemes vienības 748 kv.m kopplatības ar kadastra
apzīmējumu 68010040352 Baznīcas iel 18, Ludza, Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Saska ar Administratīv procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas (pazi ošanas
dienas) apstrīdēt Administratīv s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam .

4.§
Par zemes vien bu atdal šanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu
Zi o: A.Meikš ns
1.
Izskatot Ludzas rajona Zaļesjes paРasta zemnieku saimniecības “KRISTINKI”,
reģistr cijas numurs 42401016110, juridisk adrese “Kristinki”, Rabova, Zaļesjes paР., Zilupes
nov., pilnvarota p rst vja Imanta Mis na, personas kods XXX, deklarēt dzīvesvieta (adrese)
2016.Рada 21.jūnija iesnieРumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldīb 2016. Рada 21.jūnij ar
Nr.3.1.1.11.2/1376, tika konstatēts, ka Imants Mis ns lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6846 010 0004 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6846 007 0419 „Jaunie
Mežvidi”, Briģu paРasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo
īpašumu ar nosaukumu „Meža Mežvidi”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.Рada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi” un Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniec ba “KRISTINKI”,
reģistr cijas numurs 42401016110, no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6846 007 0419 un
nosaukumu „Jaunie Mežvidi”, Briģu paРasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 3,8 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0004.
2. Atdalītajai zemes vienībai 3,8 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0004 , Briģu
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Meža Mežvidi”.
2.
Izskatot V. C., personas kods XXX, dzīvo (adrese)., 2016.gada 18.jūlija iesnieРumu, kas
reģistrēts Ludzas novada pašvaldīb 2016. Рada 18.jūlij ar Nr.3.1.1.11.2/1591, tika konstatēts,
ka V. C.lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0029 no sev piederoš
nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6860 004 0024 „Cvetkovi”, Istras paРast , Ludzas
novad un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Zvirbuļi”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.Рada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Piekrist, ka V. C., personas kods XXX, no nekustam īpašuma ar kadastra
numuru 6860 004 0024 un nosaukumu „Cvetkovi”, Istras pagasts, Ludzas novads, atdala zemes
vienību 3,6 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0029.
2. Atdalītajai zemes vienībai 3,6 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0029, Istras
paРasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Zvirbuļi”.
5. §
Par nekustam

pašuma lietošanas m rķa mai u
Zi o: A.Meikš ns

Izskatot I. Č., personas kods XXX, dzīvo (adrese)., 06.07.2016. iesnieРumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldīb 06.07.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/1493, par lietošanas mērķa mai u zemes
vienībai 3,79 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 003 0037, Briģu paРasts, Ludzas novads
no koda 0101 (zeme, uz kuras Рalven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras Рalven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība), tika konstatēts, ka nekustam
īpašuma valsts kadastra inПorm cijas sistēm reģistrētais nekustam īpašuma lietošanas mērķis ar
kodu 0101 (zeme, uz kuras Рalven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība) neatbilst Ludzas
novada teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu
pl na eksplik ciju zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 003 0037 kopplatība ir 3,79 ha,
tai skait lauksaimniecīb izmantojam zeme 0,75 ha un meža zeme 2,61 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.Рada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasiПik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” 17.7. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa mai u ierosina, ja iepriekš likumīРi
noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītoš zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļ
minētaj m prasīb m.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.Рada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mērķu klasiПik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība” IV nodaļas 30. punkts nosaka, ka lauku teritorij s zemes vienībai, kuru izmanto
tikai lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un ūdenssaimniecībai, nosaka vienu lietošanas mērķi.
Lai noteiktu lietošanas mērķi, nosaka zemes vienīb dominējošo ekonomisko darbību, salīdzinot
zemes lietošanas veidu platības meža zemei, zemei zem ūde iem un lauksaimniecīb
izmantojamai zemei.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.Рada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasiПik cija un nekust m īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rtība” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u šo
noteikumu 16. vai 17.punkt minētajos Рadījumos mēneša laik ierosina nekustam īpašuma
īpašnieks vai, ja t da nav, - tiesiskais valdīt js, valsts vai vietēj s pašvaldības zemei - t s lietot js
vai, ja t da nav, - nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u var
ierosin t arī valsts vai pašvaldības institūcija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.Рada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas mērķu klasiПik cija un nekust m īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv rī apstiprin ts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.Рadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un GraПisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3, 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai 3,79 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 003 0037, Briģu
paРasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
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Рalven
saimniecisk
darbība
ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras
Рalven saimniecisk darbība ir mežsaimniecība).
6. §
Par Ludzas novada Teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam groz jumu izstr di
Zi o: A.Meikš ns
Saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 14.panta otr s daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
pl nošanas likuma 12.panta 1.daļu, 23.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta
2014.Рada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
pl nošanas dokumentiem” 75.punktu, emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzs kt Ludzas novada Teritorijas pl nojuma 2013. – 2024.Рadam Рrozījumu (turpm k
- Teritorijas pl nojuma Рrozījumi) izstr di.
2. Apstiprin t darba uzdevumu Teritorijas pl nojuma Рrozījumu izstr dei saska ar
1.pielikumu.
3. Par Teritorijas pl nojuma Рrozījumu izstr des vadīt ju apstiprin t Ludzas novada
domes priekšsēdēt jas vietnieku attīstības jaut jumos Aivaru Meikš nu.
4. Izveidot darba Рrupu Teritorijas pl nojuma Рrozījumu izstr dei:
Darba Рrupas vadīt js:
Aivars Meikš ns, Ludzas novada domes priekšsēdēt jas vietnieks attīstības jaut jumos
Darba grupas locekli:
Ilona Igovena, Attīstības un nekustam īpašuma nodaļas vadīt ja;
Aivars Strazds, Attīstības un nekustam īpašuma nodaļas vides inženieris;
Darja Koževnikova, Ludzas novada Būvvaldes vadīt ja – arhitekte;
Jeļena Lapšova, Ludzas novada Būvvaldes teritorijas pl not ja;
Vilhelms Kušners, Attīstības un nekustam īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženieris;
Anatolijs Trizna, Attīstības un nekustam īpašuma nodaļas zemes lietu speci lists.
5. Pazi ojumu par Teritorijas pl nojuma Рrozījumu izstr des uzs kšanu publicēt Ludzas
novada interneta vietnē www.ludza.lv un Teritorijas attīstības pl nošanas inПorm cijas sistēm
TAPIS.
6. Pazi ojumu par Teritorijas pl nojuma Рrozījumu izstr des uzs kšanu publicēt
inПormatīvaj izdevum ,,Ludzas Novada Vēstis".
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovlevam.
7.§
Par Ludzas novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.8
„M jas (istabas) dz vnieku tur šanas noteikumi Ludzas novad ” apstiprin šanu
Zi o: A.Meikš ns
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.Рada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 “Labturības
prasības m jas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publisk s izst dēs,
k arī su a apm cībai” 13.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu,
likuma „Par pašvaldīb m” 43.panta pirm s daļas 10.punktu, emot vēr Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu un Ludzas
novada domes Пinanšu past vīРas komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras
jaut jumu past vīР s komitejas 2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot:
PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
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Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, OlРa Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – 1 (Juris Atstupens); Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 „M jas (istabas)
dzīvnieku turēšanas noteikumi Ludzas novad ” saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. triju dienu laik pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.8
„M jas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi 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.8 „M jas
(istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ludzas novad ” saska ar likuma „Par pašvaldīb m”
45.panta nosacījumiem:
3.1. publicēt Ludzas novada domes inПormatīvaj izdevum „Ludzas Novada Vēstis” un
Ludzas novada pašvaldības m jas lap www.ludza.lv;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada pašvaldības ēk ;
4. Uzdot Ludzas novada paРastu p rvalžu vadīt jiem nodrošin t saistošo noteikumu
izlikšanu redzam viet Ludzas novada paРastu p rvalžu ēk s.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
8.§
Par 2016.gada 30.jūnija Ludzas novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.7
„Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par pal dz bu dz vokļa jaut jumu risin šan ”” preciz jumiem
Zi o: A.Meikš ns
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 45.panta ceturto daļu, LR Vides aizsardzības
un reģion l s attīstības ministrijas 2016.Рada 14.jūlija vēstuli Nr. 18-6/5304, emot vēr Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes Пinanšu past vīР s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un
kultūras jaut jumu past vīР s komitejas 2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt š dus precizējumus 2016.Рada 30.jūnija Ludzas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.7 „Par Рrozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2010.Рada 25.marta saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa jaut jumu risin šan ”:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas pamatojumu š d redakcij :
„Izdoti saska ar Izdoti saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
9.punktu, 43.panta trešo daļu, „Par palīdzību dzīvokļa jaut jumu risin šan ” 5.pantu, 6.panta otro
daļu, likuma „Par soci lajiem dzīvokļiem un soci laj m dzīvojam m m j m” 5.pana ceturto
daļu,10.panta otro daļu Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pantu, MK noteikumu Nr.72
“K rtība, k d anulējamas zi as par deklarēto dzīves vietu” 1.punktu”
1.2. Saistošo noteikumu 2.punkta jaunaj redakcij izteiktaj 3.16.1.punkt aizst t v rdu
“speci listam” ar v rdu “speci lists”.
1.3. Saistošo noteikumu 3.punkt aizst t v rdu “sadaļu” ar v rdu “nodaļu”.
1.4. Svītrot saistošo noteikumu 9¹.3.punktu.
1.5. Tehniski koriģēt saistošo noteikumu numer ciju.
2. Uzdot sabiedrisko attiecību vadīt jai S.Rimšai:
2.1. precizētos saistošos noteikumus Nr.7 „Par Рrozījumiem Ludzas novada pašvaldības
2010.Рada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa jaut jumu risin šan ”
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un to paskaidrojuma rakstu publicēt Ludzas novada domes inПormatīvaj
izdevum
„Ludzas Novada Vēstis”;
2.2. pēc saistošos noteikumus st šan s spēk izlikt tos redzam viet Ludzas novada
domes ēk un publicēt pašvaldības m j s lap internet .
3. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai precizētos saistošos noteikumus Nr.7 „Par
Рrozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2010.Рada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
palīdzību dzīvokļa jaut jumu risin šan ” pēc to parakstīšanas rakstveid un elektronisk veid
nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
4. Uzdot paРastu p rvalžu vadīt jiem nodrošin t precizēto saistošo noteikumu Nr.7 „Par
Рrozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2010.Рada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
palīdzību dzīvokļa jaut jumu risin šan ”” pieejamību paРastu p rvalžu ēk s.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
9.§
Par Ludzas novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.9 „Par din šanas izmaksu segšanu
izgl tojamajiem Ludzas novada pašvald bas izgl t bas iest d s” apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 43.panta trešo daļu,
IzРlītības likuma 17.panta treš s daļas 11.punktu, emot vēr Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
Пinanšu past vīР s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu
past vīР s komitejas 2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 „Par ēdin šanas
izmaksu seРšanu izРlītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izРlītības iest dēs”, saska ar
pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai triju dienu laik pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.9 „Par ēdin šanas izmaksu seРšanu izРlītojamajiem
Ludzas novada pašvaldības izРlītības iest dēs” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadīt jai S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.9 „Par
ēdin šanas izmaksu seРšanu izРlītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izРlītības iest dēs”,
saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 24.panta trešo daļu, publicēt Ludzas novada pašvaldības
m jas lap www.ludza.lv.
4. Uzdot paРastu p rvalžu vadīt jiem nodrošin t saistošo noteikumu „Par ēdin šanas
izmaksu seРšanu izРlītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izРlītības iest dēs” pieejamību
paРastu p rvalžu ēk s.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

10.§
Par izmai

m Ludzas novada Iepirkumu komisijas sast v
Zi o: A.Gendele

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
24.punktu, un Ludzas novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma 1.4.un 2.1. punktu,
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emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada
21.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Пinanšu past vīР s komitejas, Ludzas novada
domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīР s komitejas 2016.Рada 22.jūlija kopīР s
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Izdarīt Ludzas novada domes 2014.Рada 5.novembra sēdes lēmum „Par Ludzas novada
pašvaldības iepirkumu komisijas sast va apstiprin šanu” (protokols Nr.20, 7.§) š dus
Рrozījumus:
1. IzslēРt no Ludzas novada Iepirkumu komisijas sast va komisijas locekli- sekret ri Jeļenu
KiРitoviču.
2. Iekļaut Ludzas novada Iepirkumu komisijas sast v komisijas locekli- sekret ru
Aleksandru Vasiļkovski.
11.§
Par Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas sast va apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavin šanas likums 9.panta otro daļu, kas
nosaka, ka institūciju, kura orРanizē pašvaldības nekustam īpašuma atsavin šanu, nosaka
pašvaldības dome, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības p rst vjus un locekļus pašvaldības
vai valsts komitej s, komisij s, valdēs un darba Рrup s, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas nolikuma (apstiprin ts ar Ludzas novada domes 2009.gada 9.decembra
sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 27.§)) 2.punktu, kas paredz, ka Ludzas novada pašvaldības
īpašuma atsavin šanas komisiju izveido Ludzas novada dome, emot vēr Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada
domes Пinanšu past vīР s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras
jaut jumu past vīР s komitejas 2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisiju š d sast v :
Komisijas priekšsēdētājs:
Edgars Mekšs - Ludzas novada domes priekšsēdēt jas vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietniece-sekretāre:

Aina Poik ne – pašvaldības attīstības un nekustam
ekonomiste

īpašuma nodaļas nekustam

īpašuma

Komisijas locekļi:
Anastasija ukša – pašvaldības Пinanšu un Рr matvedības nodaļas vadīt jas vietniece budžeta
jaut jumos
Tatjana Binovska- pašvaldības juridisk s nodaļas juriskonsulte
Vilhelms Kušners – pašvaldības attīstības un nekustam īpašuma nodaļas zemes ierīcības
inženieris
2. Ar šī lēmuma spēk st šanos spēku zaudē Ludzas novada domes 2014.gada 27.marta

sēdes lēmums „Par Ludzas novada pašvaldības
apstiprin šanu” (protokols Nr.4, 21.§).
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īpašuma

atsavin šanas

komisijas

sast va

12.§
Par nekustam

pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
Zi o: A.Gendele

1.
G. E., personas kods XXX, deklarēt dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīРi veicis
aprēķin tos nekustam īpašuma nodokļa maks jumus par īpašumu “Klints” (kadastra Nr.
68580050044) Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz auРst k minēto Пaktu, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto nodokļu
maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rtīb , 2016.Рada 9.Пebru rī G. E. tika pazi ots nekustam īpašuma nodokļa apmērs
k rtējam taks cijas (kalend rajam) Рadam par īpašumu “Klints” (kadastra Nr. 68580050044)
Isnaudas pagasts, Ludzas novads, nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 16-2952 pēc adreses:
Varavīksnes Рatve 14, dz. 33, RīРa, LV-1082.
No nekustam īpašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2016.Рadam Nr.16-2952 izriet,
ka G. E. par nekustamo īpašumu “Klints” (kadastra Nr. 68580050044) Isnaudas paРasts, Ludzas
novads, kas sast v no zemes Рabala ar kopējo platību – 12,0 ha, atbilstoši Valsts zemes dienesta
Nekustam īpašuma valsts kadastra inПorm cijas sistēmas datiem (no kopēj s platības 3,2 ha
aiz em jaunaudze, kas neapliekas ar nekustam īpašuma nodokli), 2016.Рad j samaks nodoklis
EUR 32,95; nodoklis par 2015.Рada neapstr d to lauksaimniecīb izmantojamo zemi – EUR
20,08 (samaksas termi i: 31.03.2016., 16.05.2016., 15.08.2016. un 15.11.2016.); par ds par
iepriekšējo periodu EUR 70,74 un nokavējuma nauda EUR 8,71; kop EUR 132,48. 2016.Рada
16.Пebru rī maks šanas pazi ojums st j s spēk . 2016.Рada 16.mart maks šanas pazi ojums
kļuva neapstrīdams.
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustam īpašuma nodoklis maks jams reizi ceturksnī – ne vēl k k 31.mart , 15.maij ,
15.auРust un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmēr no Рada summas.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir
noteikts, ka nekustam īpašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbildīРs par nodokļa
pilnīРu nomaks šanu noteiktaj laik .
Šī likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
Latvijas Republikas likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administratīv procesa likum
noteiktajai administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
Pamatojoties uz auРst k minēto Пaktu, 2016.Рada 24.maij nekustam īpašuma “Klints”
(kadastra Nr. 68580050044) Isnaudas pagasts, Ludzas novads īpašniekam – G. E. tika nosūtīts
brīdin jums Nr.3.1.1.8.2/329.
Brīdin jums netika iesnieРts adres tam, un 2016.Рada 28.jūnij sūtījums tika sa emts
atpakaļ pašvaldīb .
Saska ar Pazi ošanas likuma 8.panta ceturto daļu, ja no pasta tiek sa emta izzi a par
sūtījuma izsnieРšanu vai atpakaļ nosūtīts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta
pazi ošanas Пaktu.
Kopēj nodokļu par da summa par īpašumu “Klints” (kadastra Nr. 68580050044)
Isnaudas pagasts, Ludzas novads, uz 2016.Рada 24.maiju sast dīja EUR 110,00 (pamatpar ds par
zemi - EUR 97,26 un nokavējuma nauda - EUR 12,74), kas ir piedzenama no G. E.bezstrīda
k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu,
par nodokļu un nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek aprēķin ta
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nokavējuma nauda - no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokavēto
dienu, ja konkrēt nodokļa likum nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmaj daļ ir
paredzēts, ka nodokļu maks jumus atbilstoši nodokļu deklar cijai, avansa maks jumu aprēķinam,
k arī citiem dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles
(p rbaudes, revīzijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti
nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokavējuma
naudu (turpm k - nokavētie nodokļu maks jumi), k arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb , nodokļu administr cija piedzen bezstrīda k rtīb ,
pamatojoties uz lēmumu par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u
bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam īpašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par obliР to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administratīvais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīРi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un
nodev m” 26.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli”
2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, Administratīv procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes Пinanšu past vīР s komitejas, Ludzas novada domes
soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīРas komitejas kopīР s 2016.Рada 22.jūlija
kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija
Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no G. E., personas kods XXX, bezstrīda k rtīb termi
nenomaks to
nekustam īpašuma nodokļa par du EUR 110,00 apmēr (pamatpar ds par zemi - EUR 97,26 un
nokavējuma nauda - EUR 12,74) par nekustamo īpašumu “Klints” (kadastra Nr. 68580050044)
Isnaudas pagasts, Ludzas novads, piedzi u vēršot uz par dnieka naudas līdzekļiem, kas
par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noРuldījumiem,
kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo
īpašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atzīstot, ka lēmums
adres tam pazi ots septītaj dien pēc t nodošanas past , ir tiesības iesnieРt sūdzību
Administratīv s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbrīvošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdzības iesnieРšana neaptur šī lēmuma darbību.

2.
O. J., personas kods XXX, deklarēt dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīРi veicis
aprēķin tos nekustam īpašuma nodokļa maks jumus par īpašumu “Bērzi i” (kadastra Nr.
68580020031) Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz auРst k minēto Пaktu, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto nodokļu
maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
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Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj
daļ noteiktaj k rtīb , 2016.Рada 9.Пebru rī O. J. tika pazi ots nekustam īpašuma nodokļa
apmērs k rtējam taks cijas (kalend rajam) Рadam par īpašumu “Bērzi i” (kadastra Nr.
68580020031) Isnaudas pagasts, Ludzas novads, nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 16-2501
pēc adreses: Krišj a Valdem ra iela 117, dz. 15, RīРa, LV-1013.
No nekustam īpašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2016.Рadam Nr.16-2501 izriet,
ka O. J. par nekustamo īpašumu “Bērzi i” (kadastra Nr. 68580020031) Isnaudas paРasts, Ludzas
novads, kas sast v no 2 (diviem) zemes Рabaliem ar kopējo platību – 14,8 ha, 2016.Рad
j samaks nodoklis EUR 63,12; nodoklis par 2015.Рada neapstr d to lauksaimniecīb
izmantojamo zemi – EUR 28,77 (samaksas termi i: 31.03.2016., 16.05.2016., 15.08.2016. un
15.11.2016.); par ds par iepriekšējo periodu EUR 57,40 un nokavējuma nauda EUR 6,07; kop
EUR 155,36. 2016.Рada 16.Пebru rī maks šanas pazi ojums st j s spēk . 2016.Рada 16.mart
maks šanas pazi ojums kļuva neapstrīdams.
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustam īpašuma nodoklis maks jams reizi ceturksnī – ne vēl k k 31.mart , 15.maij ,
15.auРust un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmēr no Рada summas.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir
noteikts, ka nekustam īpašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbildīРs par nodokļa
pilnīРu nomaks šanu noteiktaj laik .
Šī likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
Latvijas Republikas likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administratīv procesa likum
noteiktajai administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
Pamatojoties uz auРst k minēto Пaktu, 2016.Рada 24.maij nekustam īpašuma “Bērzi i”
(kadastra Nr. 68580020031) Isnaudas pagasts, Ludzas novads īpašniekam – O. J. tika nosūtīts
brīdin jums Nr.3.1.1.8.2/332. Brīdin jums st j s spēk 2016.Рada 31.maij .
Kopēj nodokļu par da summa par īpašumu “Bērzi i” (kadastra Nr. 68580020031)
Isnaudas pagasts, Ludzas novads, uz 2016.Рada 24.maiju sast dīja EUR 113,03 (pamatpar ds par
zemi - EUR 103,35 un nokavējuma nauda - EUR 9,68), kas ir piedzenama no O. J.bezstrīda
k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu,
par nodokļu un nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek aprēķin ta
nokavējuma nauda - no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokavēto dienu,
ja konkrēt nodokļa likum nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmaj daļ ir
paredzēts, ka nodokļu maks jumus atbilstoši nodokļu deklar cijai, avansa maks jumu aprēķinam,
k arī citiem dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles
(p rbaudes, revīzijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti
nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokavējuma
naudu (turpm k - nokavētie nodokļu maks jumi), k arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb , nodokļu administr cija piedzen bezstrīda k rtīb ,
pamatojoties uz lēmumu par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u
bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam īpašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par obliР to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administratīvais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīРi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un
nodev m” 26.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli”
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2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, Administratīv procesa
likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes Пinanšu past vīР s komitejas, Ludzas novada domes
soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīРas komitejas kopīР s 2016.Рada 22.jūlija
kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija
Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no O. J., personas kods XXX, bezstrīda k rtīb termi
nenomaks to
nekustam īpašuma nodokļa par du EUR 113,03 apmēr (pamatpar ds par zemi - EUR 103,35
un nokavējuma nauda - EUR 9,68) par nekustamo īpašumu “Bērzi i” (kadastra Nr.
68580020031) Isnaudas pagasts, Ludzas novads, piedzi u vēršot uz par dnieka naudas
līdzekļiem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem,
noРuldījumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot
un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atzīstot, ka lēmums
adres tam pazi ots septītaj dien pēc t nodošanas past , ir tiesības iesnieРt sūdzību
Administratīv s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbrīvošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdzības iesnieРšana neaptur šī lēmuma darbību.
3.
G. K., personas kods XXX, deklarēt dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīРi veicis
aprēķin tos nekustam īpašuma nodokļa maks jumus par īpašumu dzīvokli Nr. 12, Skolas iela 30
(kadastra Nr. 68019000452) Ludza, Ludzas novads.
Pamatojoties uz auРst k minēto Пaktu, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto nodokļu
maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rtīb , 2016.Рada 30.janv rī G. K. tika pazi ots nekustam īpašuma nodokļa apmērs
k rtējam taks cijas (kalend rajam) Рadam par īpašumu - dzīvokli Nr. 12, Skolas iela 30, Ludza,
Ludzas novads (kadastra Nr. 68019000452), nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 16-1936 uz
adresi: Skolas iela 30-12, Ludz , LV-5701.
No nekustam īpašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2016.Рadam Nr.16-1936 izriet,
ka G. K. par nekustamo īpašumu dzīvokli Nr. 12, Skolas iela 30, Ludza, Ludzas novads (kadastra
Nr. 68019000452) ar kopējo platību 41,59 kv.m un kopīpašuma 4159/53459 dom jam m daļ m
no daudzdzīvokļu m jas un zemes, 2016.Рad j samaks nodoklis EUR 9,74 apmēr ; par ds par
iepriekšējo periodu EUR 27,69 un nokavējuma nauda EUR 7,55; pavisam kop EUR 44,98
apmēr . 2016.Рada 6.Пebru rī maks šanas pazi ojums st j s spēk . 2016.Рada 6.mart
maks šanas pazi ojums kļuva neapstrīdams.
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustam īpašuma nodoklis maks jams reizi ceturksnī – ne vēl k k 31.mart , 15.maij ,
15.auРust un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmēr no Рada summas.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir
noteikts, ka nekustam īpašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbildīРs par nodokļa
pilnīРu nomaks šanu noteiktaj laik .
Šī likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
Latvijas Republikas likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administratīv procesa likum
noteiktajai administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
Pamatojoties uz auРst k minēto Пaktu, 2016.Рada 2.jūnij nekustam īpašuma Skolas iela
30-12, Ludz , Ludzas novads (kadastra Nr. 68019000452) īpašniekam – G. K. tika nosūtīts
brīdin jums Nr. 3.1.1.8.2/511. Brīdin jums st j s spēk 2016.Рada 9.jūnij .
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2016.Рada 4.jūlija laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, oПici lo pazi ojumu sadaļ
„Izsoles”, (laidiens Nr.126 (5698)) ievietots sludin jums par G. K. piederoš nekustam īpašuma
Skolas iel 30-12, Ludz (kadastra Nr.68019000452) izsoli. Izsoli rīko LatРales apРabaltiesas
31.iecirk a zvērin ta tiesu izpildīt ja Gaida Rutkovska. Pēc k rtas t ir pirm izsole. Izsoles
s kuma datums – 2016.Рada 8.jūlijs plkst.13.00 un izsoles noslēРuma datums 2016.Рada
8.augusts plkst.13.00.
Kopēj nodokļu par da summa par īpašumu dzīvokli Nr. 12, Skolas iel 30, Ludza,
Ludzas novads, uz 2016.Рada 8.auРustu sast da EUR 43,01 (par zemi: pamatpar ds - EUR 13,65
un nokavējuma nauda - EUR 4,38; par ēk m: pamatpar ds - EUR 18,92 un nokavējuma nauda EUR 6,06), kas ir piedzenama no Gun ra Kravaļa bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu,
par nodokļu un nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek aprēķin ta
nokavējuma nauda - no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokavēto dienu,
ja konkrēt nodokļa likum nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmaj daļ ir
paredzēts, ka nodokļu maks jumus atbilstoši nodokļu deklar cijai, avansa maks jumu aprēķinam,
k arī citiem dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles
(p rbaudes, revīzijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti
nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokavējuma
naudu (turpm k - nokavētie nodokļu maks jumi), k arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb , nodokļu administr cija piedzen bezstrīda k rtīb ,
pamatojoties uz lēmumu par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u
bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam īpašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par obliР to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administratīvais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīРi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un
nodev m” 26.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli”
2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, Administratīv procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes Пinanšu past vīР s komitejas, Ludzas novada domes
soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīРas komitejas kopīР s 2016.Рada 22.jūlija
kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija
Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no G. K., personas kods XXX, bezstrīda k rtīb termi
nenomaks to
nekustam īpašuma nodokļa par du EUR 43,01 apmēr (par zemi: pamatpar ds - EUR 13,65 un
nokavējuma nauda - EUR 4,38; par ēk m: pamatpar ds - EUR 18,92 un nokavējuma nauda EUR 6,06) par nekustamo īpašumu dzīvokli Nr. 12, Skolas iel 30, Ludza, Ludzas novads
(kadastra Nr. 68019000452), piedzi u vēršot uz par dnieka naudas līdzekļiem, kas par dniekam
pien kas no cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noРuldījumiem, kustamo mantu, tai
skait mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atzīstot, ka lēmums
adres tam pazi ots septītaj dien pēc t nodošanas past , ir tiesības iesnieРt sūdzību
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Administratīv s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbrīvošanas alej
4601). Sūdzības iesnieРšana neaptur šī lēmuma darbību.
4.

88, LV-

J. M., personas kods XXX, deklarēt dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīРi veikusi
aprēķin tos nekustam īpašuma nodokļa maks jumus par īpašumu “Saknīši” (kadastra Nr.
68920030001) Rundēnu paРasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz auРst k minēto Пaktu, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto nodokļu
maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rtīb , 2016.Рada 9.Пebru rī J. M. tika pazi ots nekustam īpašuma nodokļa apmērs
k rtējam taks cijas (kalend rajam) Рadam par īpašumu “Saknīši” (kadastra Nr. 68920030001)
Rundēnu paРasts, Ludzas novads, nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 16-2370 pēc adreses:
Brīvības iela 76, dz. 3, RīРa, LV-1001.
No nekustam īpašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2016.Рadam Nr.16-2370 izriet,
ka J. M. par nekustamo īpašumu “Saknīši” (kadastra Nr. 68920030001) Rundēnu paРasts, Ludzas
novads, kas sast v no zemes Рabala ar kopējo platību – 14,6 ha un dzīvojam s m jas ar kopējo
platību – 105 kv.m, 2016.Рad j samaks nodoklis EUR 64,48; nodoklis par 2015.Рada
neapstr d to lauksaimniecīb izmantojamo zemi – EUR 29,79 (samaksas termi i: 31.03.2016.,
16.05.2016., 15.08.2016. un 15.11.2016.); par ds par iepriekšējo periodu EUR 71,43 un
nokavējuma nauda EUR 6,58; kop EUR 172,28. 2016.Рada 16.Пebru rī maks šanas pazi ojums
st j s spēk . 2016.Рada 16.mart maks šanas pazi ojums kļuva neapstrīdams.
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustam īpašuma nodoklis maks jams reizi ceturksnī – ne vēl k k 31.mart , 15.maij ,
15.auРust un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmēr no Рada summas.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir
noteikts, ka nekustam īpašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbildīРs par nodokļa
pilnīРu nomaks šanu noteiktaj laik .
Šī likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
Latvijas Republikas likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administratīv procesa likum
noteiktajai administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
Pamatojoties uz auРst k minēto Пaktu, 2016.Рada 24.maij nekustam īpašuma “Saknīši”
(kadastra Nr. 68920030001) Rundēnu paРasts, Ludzas novads īpašniecei – J. M.tika nosūtīts
brīdin jums Nr.3.1.1.8.2/353. Brīdin jums st j s spēk 2016.Рada 31.maij .
Kopēj nodokļu par da summa par īpašumu “Saknīši” (kadastra Nr. 68920030001)
Rundēnu paРasts, Ludzas novads, uz 2016.Рada 24.maiju sast dīja EUR 129,49 (par zemi:
pamatpar ds - EUR 113,47 un nokavējuma nauda - EUR 10,44; par ēk m: pamatpar ds - EUR
5,10 un nokavējuma nauda - EUR 0,48), kas ir piedzenama no J. M. bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu,
par nodokļu un nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek aprēķin ta
nokavējuma nauda - no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokavēto dienu,
ja konkrēt nodokļa likum nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmaj daļ ir
paredzēts, ka nodokļu maks jumus atbilstoši nodokļu deklar cijai, avansa maks jumu aprēķinam,
k arī citiem dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles
(p rbaudes, revīzijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti
nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokavējuma
naudu (turpm k - nokavētie nodokļu maks jumi), k arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb , nodokļu administr cija piedzen bezstrīda k rtīb ,
pamatojoties uz lēmumu par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u
bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodokļus un
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nokavējuma
naudas,
t dēj di
Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma
65.panta 1.daļas izpratnē lēmums par nekustam īpašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms
par obliР to administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administratīvais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīРi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un
nodev m” 26.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli”
2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, Administratīv procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes Пinanšu past vīР s komitejas, Ludzas novada domes
soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīРas komitejas kopīР s 2016.Рada 22.jūlija
kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija
Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no J. M., personas kods XXX, bezstrīda k rtīb termi
nenomaks to
nekustam īpašuma nodokļa par du EUR 129,49 apmēr (par zemi: pamatpar ds - EUR 113,47
un nokavējuma nauda - EUR 10,44; par ēk m: pamatpar ds - EUR 5,10 un nokavējuma nauda EUR 0,48) par nekustamo īpašumu “Saknīši” (kadastra Nr. 68920030001) Rundēnu paРasts,
Ludzas novads, piedzi u vēršot uz par dnieka naudas līdzekļiem, kas par dniekam pien kas no
cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noРuldījumiem, kustamo mantu, tai skait
mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atzīstot, ka lēmums
adres tam pazi ots septītaj dien pēc t nodošanas past , ir tiesības iesnieРt sūdzību
Administratīv s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbrīvošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdzības iesnieРšana neaptur šī lēmuma darbību.
5.
I. M., personas kods XXX, deklarēt dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīРi veikusi
aprēķin tos nekustam īpašuma nodokļa maks jumus par īpašumu LatРales iela 218 (kadastra Nr.
68010060147) Ludza, Ludzas novads.
Pamatojoties uz auРst k minēto Пaktu, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto nodokļu
maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rtīb , 2016.Рada 9.Пebru rī I. M. tika pazi ots nekustam īpašuma nodokļa apmērs
k rtējam taks cijas (kalend rajam) Рadam par īpašumu LatРales iela 218 (kadastra Nr.
68010060147) Ludza, Ludzas novads, nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 16-4887 pēc adreses:
Latgales iela 218, Ludza, Ludzas novads, LV-5701.
No nekustam īpašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2016.Рadam Nr.16-4887 izriet,
ka I. M. par nekustamo īpašumu Latgales iela 218 (kadastra Nr. 68010060147) Ludza, Ludzas
novads, kas sast v no zemes Рabala ar kopējo platību – 1790 kv.m un dzīvojam s m jas ar kopējo
platību – 70,20 kv.m, 2016.Рad j samaks nodoklis EUR 26,16; par ds par iepriekšējo periodu
EUR 95,59 un nokavējuma nauda EUR 32,78; kop EUR 154,53. 2016.Рada 16.Пebru rī
maks šanas pazi ojums st j s spēk . 2016.Рada 16.mart maks šanas pazi ojums kļuva
neapstrīdams.
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustam īpašuma nodoklis maks jams reizi ceturksnī – ne vēl k k 31.mart , 15.maij ,
15.auРust un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmēr no Рada summas.

22

Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj
daļ ir noteikts, ka nekustam īpašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbildīРs par
nodokļa pilnīРu nomaks šanu noteiktaj laik .
Šī likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
Latvijas Republikas likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administratīv procesa likum
noteiktajai administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
Pamatojoties uz auРst k minēto Пaktu, 2016.Рada 24.maij nekustam īpašuma LatРales
iela 218 (kadastra Nr. 68010060147) Ludza, Ludzas novads īpašniecei – I. M. tika nosūtīts
brīdin jums Nr.3.1.1.8.2/354.
Brīdin jums netika iesnieРts adres tam, un 2016.Рada 28.jūnij sūtījums tika sa emts
atpakaļ pašvaldīb .
Saska ar Pazi ošanas likuma 8.panta ceturto daļu, ja no pasta tiek sa emta izzi a par
sūtījuma izsnieРšanu vai atpakaļ nosūtīts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta
pazi ošanas Пaktu.
Kopēj nodokļu par da summa par īpašumu LatРales iela 218 (kadastra Nr.
68010060147) Ludza, Ludzas novads, uz 2016.Рada 24.maiju sast dīja EUR 146,62 (par zemi:
pamatpar ds - EUR 88,55 un nokavējuma nauda - EUR 30,19; par ēk m: pamatpar ds - EUR
20,13 un nokavējuma nauda - EUR 7,75), kas ir piedzenama no I. M. bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu,
par nodokļu un nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek aprēķin ta
nokavējuma nauda - no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokavēto dienu,
ja konkrēt nodokļa likum nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmaj daļ ir
paredzēts, ka nodokļu maks jumus atbilstoši nodokļu deklar cijai, avansa maks jumu aprēķinam,
k arī citiem dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles
(p rbaudes, revīzijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (arī soda naudu), kuri nav samaks ti
nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto nokavējuma
naudu (turpm k - nokavētie nodokļu maks jumi), k arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb , nodokļu administr cija piedzen bezstrīda k rtīb ,
pamatojoties uz lēmumu par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u
bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam īpašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par obliР to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administratīvais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīРi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un
nodev m” 26.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli”
2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, Administratīv procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes Пinanšu past vīР s komitejas, Ludzas novada domes
soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīРas komitejas kopīР s 2016.Рada 22.jūlija
kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija
Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
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1. Piedzīt no I. M., personas kods XXX, bezstrīda k rtīb termi nenomaks to
nekustam īpašuma nodokļa par du EUR 146,62 apmēr (par zemi: pamatpar ds - EUR 88,55 un
nokavējuma nauda - EUR 30,19; par ēk m: pamatpar ds - EUR 20,13 un nokavējuma nauda EUR 7,75) par nekustamo īpašumu LatРales iela 218 (kadastra Nr. 68010060147) Ludza, Ludzas
novads, piedzi u vēršot uz par dnieka naudas līdzekļiem, kas par dniekam pien kas no cit m
person m, citiem par dnieka ien kumiem, noРuldījumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas
atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atzīstot, ka lēmums
adres tam pazi ots septītaj dien pēc t nodošanas past , ir tiesības iesnieРt sūdzību
Administratīv s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbrīvošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdzības iesnieРšana neaptur šī lēmuma darbību.
6.
V. R., personas kods XXX, deklarēt dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīРi veikusi
aprēķin tos nekustam īpašuma nodokļa maks jumus par īpašumu Dzirnavu iela 3 (kadastra Nr.
68010060137) Ludza, Ludzas novads.
Pamatojoties uz auРst k minēto Пaktu, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto nodokļu
maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb Ludzas novada pašvaldības budžet .
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rtīb , 2016.Рada 9.Пebru rī V. R. tika pazi ots nekustam īpašuma nodokļa apmērs
k rtējam taks cijas (kalend rajam) Рadam par īpašumu Dzirnavu iela 3 (kadastra Nr.
68010060137) Ludza, Ludzas novads, nosūtot maks šanas pazi ojumu Nr. 16-3188 pēc adreses:
Kurzemes iela 3, dz. 47, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.
No nekustam īpašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2016.Рadam Nr.16-3188 izriet,
ka V. R. par nekustamo īpašumu Dzirnavu iela 3 (kadastra Nr. 68010060137) Ludza, Ludzas
novads, kas sast v no zemes Рabala ar kopējo platību – 1119 kv.m un dzīvojam s m jas ar kopējo
platību – 67,70 kv.m, 2016.Рad j samaks nodoklis EUR 34,92; par ds par iepriekšējo periodu
EUR 27,96 un nokavējuma nauda EUR 2,58; kop EUR 65,46. 2016.Рada 16.Пebru rī
maks šanas pazi ojums st j s spēk . 2016.Рada 16.mart maks šanas pazi ojums kļuva
neapstrīdams.
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustam īpašuma nodoklis maks jams reizi ceturksnī – ne vēl k k 31.mart , 15.maij ,
15.auРust un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmēr no Рada summas.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir
noteikts, ka nekustam īpašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbildīРs par nodokļa
pilnīРu nomaks šanu noteiktaj laik .
Šī likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda k rtīb atbilstoši
Latvijas Republikas likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administratīv procesa likum
noteiktajai administratīv akta piespiedu izpildes k rtībai.
Pamatojoties uz auРst k minēto Пaktu, 2016.Рada 24.maij nekustam īpašuma Dzirnavu
iela 3 (kadastra Nr. 68010060137) Ludza, Ludzas novads īpašniecei – V. R. tika nosūtīts
brīdin jums Nr.3.1.1.8.2/358. Brīdin jums st j s spēk 2016.Рada 31.maij .
Kopēj nodokļu par da summa par īpašumu Dzirnavu iela 3 (kadastra Nr. 68010060137)
Ludza, Ludzas novads, uz 2016.Рada 24.maiju sast dīja EUR 49,69 (par zemi: pamatpar ds EUR 36,91 un nokavējuma nauda - EUR 3,47; par ēk m: pamatpar ds - EUR 8,52 un
nokavējuma nauda - EUR 0,79), kas ir piedzenama no V. R. bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu,
par nodokļu un nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek aprēķin ta
nokavējuma nauda - no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokavēto dienu,
ja konkrēt nodokļa likum nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmaj daļ ir
paredzēts, ka nodokļu maks jumus atbilstoši nodokļu deklar cijai, avansa maks jumu aprēķinam,
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k arī citiem dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas
kontroles (p rbaudes, revīzijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (arī soda naudu), kuri nav
samaks ti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saistīto
nokavējuma naudu (turpm k - nokavētie nodokļu maks jumi), k arī izdevumus par nokavēto
nodokļu maks jumu piedzi u bezstrīda k rtīb , nodokļu administr cija piedzen bezstrīda k rtīb ,
pamatojoties uz lēmumu par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u
bezstrīda k rtīb .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedzīt bezstrīda k rtīb nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administratīv procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam īpašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par obliР to
administratīvo aktu.
Saska ar Administratīv procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administratīvais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes s kumam administratīvais akts nav izpildīts
labpr tīРi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir brīdin ts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un
nodev m” 26.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nekustam īpašuma nodokli”
2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, Administratīv procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldīb m” 47.panta pirmo daļu, emot vēr Ludzas novada domes Пinanšu past vīР s
komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīРas komitejas
kopīР s 2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no V. R., personas kods XXX, bezstrīda k rtīb termi
nenomaks to
nekustam īpašuma nodokļa par du EUR 49,69 apmēr (par zemi: pamatpar ds - EUR 36,91 un
nokavējuma nauda - EUR 3,47; par ēk m: pamatpar ds - EUR 8,52 un nokavējuma nauda - EUR
0,79) par nekustamo īpašumu Dzirnavu iela 3 (kadastra Nr. 68010060137) Ludza, Ludzas
novads, piedzi u vēršot uz par dnieka naudas līdzekļiem, kas par dniekam pien kas no cit m
person m, citiem par dnieka ien kumiem, noРuldījumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas
atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo īpašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atzīstot, ka lēmums
adres tam pazi ots septītaj dien pēc t nodošanas past , ir tiesības iesnieРt sūdzību
Administratīv s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbrīvošanas alej 88, LV- 4601).
Sūdzības iesnieРšana neaptur šī lēmuma darbību.

13.§
Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas un ūdens pat ri a starp bas maksas apmaksu
Zi o: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2016.Рada 19.jūlija sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk
adrese – Krišj a Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/531 „Par brīvo dzīvokļu
apsaimniekošanas un ūdens patēri a starpības maksas apmaksu” (reģ. pašvaldīb 20.07.2016. ar
Nr.3.1.1.8.1/722) ar lūРumu seРt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2016.Рada
jūnija mēnesī aprēķin to summu EUR 100,26 apmēr t.sk. EUR 100,09 par neizīrēto dzīvokļu
apsaimniekošanas maksu un EUR 0,17 ūdens patēri a starpības apmaksu.
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Pamatojoties
uz
2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „K rtība,
k d dzīvojam s telpas īrnieks un izīrēt js norēķin s ar pakalpojumu sniedzēju par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojam s telpas lietošanu” 25.punktu un izvērtējot Ludzas
novada domes rīcīb dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus un emot vēr Ludzas novada
domes Пinanšu past vīР s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras
jaut jumu past vīР s komitejas 2016.gada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašum esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas un ūdens patēri a
starpības apmaksu par 2016.Рada jūnija mēnesi EUR 100,26 (viens simts euro 26 centi) apmēr .
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas
un ūdens patēri a starpības apmaksu par 2016.Рada jūnija mēnesi EUR 100,26 (viens simts euro
26 centi) apmēr no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai
paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
14.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
Zi o: A.Gendele
Sēdes vadīt ja A.Gendele pied v balsot par lēmuma projektu ar papildin jumiem,
lēmuma projekts papildin ts ar 3.punktu par līdzПinansējuma piešķiršanu Ludzas ebreju biedrībai
ebreju tautas Рenocīda upuru piemi as pas kuma orРanizēšanai.
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas
krievu biedrības “Nasliedije”
iesnieРumu, kas pašvaldīb sa emts 08.07.2016. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/1522, ar lūРumu
piešķirt pašvaldības līdzПinansējumu dzejnieces Jeļenas Arbuzovas 70 Рadu jubilejas pas kuma
orРanizēšanai EUR 150.00 apmēr . Pas kums tiks orРanizēts š.Р. 10.auРust .
Ludzas novada pašvaldības līdzПinansējuma piešķiršanas un kontroles k rtības nolikuma
(turpm k tekst - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzПinansējumu var pretendēt
sabiedrisk orРaniz cija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pas kumu novada teritorij un
pl notie rezult ti vērsti uz Ludzas novada iedzīvot ju pilsonisk s sabiedrības aktivit šu
veicin šanu un attīstību.
Nolikuma 16. punkts nosaka, ka pas kumu realizēšanai piešķiram summa ir līdz EUR
150.00 vienam pas kumam.
emot vēr iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīР s
komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Пinanšu past vīР s
komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīР s komitejas
2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par
interešu konПlikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan
nepiedal s JevРenija Kušča, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” pašvaldības līdzПinansējumu EUR 150.00
apmēr dzejnieces Jeļenas Arbuzovas 70 Рadu jubilejas pas kuma orРanizēšanai.
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2. Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” 10 dienu laik pēc pas kuma īstenošanas
iesnieРt Ludzas novada pašvaldībai Пinanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus
(pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saska ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Līdzdalībai nav vecuma” iesnieРumu,
kas pašvaldīb sa emts 18.07.2016. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/1580, ar lūРumu piešķirt
autobusu, sedzot transporta izmaksas pieredzes apmai as braucienam uz Alūksnes novadu 30
cilvēkiem š.Р. 4.auРust .
Ludzas novada pašvaldības līdzПinansējuma piešķiršanas un kontroles k rtības nolikuma
(turpm k tekst - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzПinansējumu var pretendēt
sabiedrisk orРaniz cija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pas kumu novada teritorij un
pl notie rezult ti vērsti uz Ludzas novada iedzīvot ju pilsonisk s sabiedrības aktivit šu
veicin šanu un attīstību.
Nolikuma 16. punkts nosaka, ka pas kumu realizēšanai piešķiram summa ir līdz EUR
150.00 vienam pas kumam.
Nolikuma 16¹. punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzПinansējumu transporta izdevumu
seРšanai vai transporta piešķiršanai var pretendēt sabiedrisk orРaniz cija (reliģiska
orРaniz cija, pension ru biedrība, invalīdu biedrība, diabētiķu biedrība), kura īsteno sabiedriskas
nozīmes pas kumus, kuru rezult ti ir vērsti uz Ludzas novada iedzīvot ju pilsonisk s sabiedrības
aktivit šu veicin šanu un attīstību. Sabiedrisk orРaniz cija transporta izdevumu seРšanu vai
transporta piešķiršanu var prasīt ne biež k k divas reizes Рad .
emot vēr iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīР s
komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Пinanšu past vīР s
komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīР s komitejas
2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par
interešu konПlikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan
nepiedal s JevРenija Kušča, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Līdzdalībai nav vecuma” autobusu, sedzot transporta izmaksas
EUR 90.00 apmēr pieredzes apmai as braucienam uz Alūksnes novadu 30 cilvēkiem.
2. Biedrībai “Līdzdalībai nav vecuma” 10 dienu laik pēc pas kuma īstenošanas iesnieРt
Ludzas novada pašvaldībai Пinanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme,
rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saska ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas ebreju biedrības iesnieРumu, kas
pašvaldīb sa emts 26.07.2016. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/1670, ar lūРumu piešķirt
pašvaldības līdzПinansējumu ebreju tautas Рenocīda upuru piemi as pas kuma orРanizēšanai
EUR 150.00 apmēr . Pas kums tiks orРanizēts š.Р. 21.auРust pie Ludzas Liel s sinagogas un
piemi as akmens Maz Ludzas ezera krast .
Ludzas novada pašvaldības līdzПinansējuma piešķiršanas un kontroles k rtības nolikuma
(turpm k tekst - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzПinansējumu var pretendēt
sabiedrisk orРaniz cija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pas kumu novada teritorij un
pl notie rezult ti vērsti uz Ludzas novada iedzīvot ju pilsonisk s sabiedrības aktivit šu
veicin šanu un attīstību.
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Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pas kumu realizēšanai piešķiram summa ir
līdz EUR 150.00 vienam pas kumam.
emot vēr iepriekšminēto, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu
konПlikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan nepiedal s
JevРenija Kušča, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas ebreju biedrībai pašvaldības līdzПinansējumu EUR 150.00 apmēr
ebreju tautas Рenocīda upuru piemi as pas kuma orРanizēšanai.
2. Ludzas ebreju biedrībai 10 dienu laik pēc pas kuma īstenošanas iesnieРt Ludzas
novada pašvaldībai Пinanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un
aktu par līdzekļu izlietošanu saska ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15. §
Par ilgtermi a aizdevumu l gumu procentu likmju fiks šanas periodu mai u
Zi o: A.Gendele
Uz 2016.Рada 22.jūliju Valsts kases noteikt viena Рada procentu likme bez maksas par
aizdevumu izsnieРšanu un apkalpošanu ir 0.000%. Ludzas novada pašvaldībai Valsts kasē
emtajam četriem ilРtermi a aiz ēmumiem noteikt piecu Рadu procentu likme ir 0.432, kas
būtiski palielina procentu maks jumus. Līdz ar to pašreizēj situ cij budžeta līdzekļu
ekonomijas nolūk izdevīР k ir mainīt aizdevumu procentu likmes Пiksēšanas periodu no
pieciem gadiem uz vienu gadu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, emot vēr Ludzas novada domes Пinanšu past vīР s
komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīР s komitejas
2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Saska ar 2015.Рada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 363 „K rtība, k d
ministrijas un citas centr l s valsts iest des iekļauj Рadsk rtēj valsts budžeta likumprojekt
valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsnieРšanas un apkalpošanas k rtība”
52.2.punktu, lūРt Valsts kasi mainīt aizdevumu procentu likmes Пiksēšanas periodu no pieciem
gadiem uz vienu gadu Ludzas novada pašvaldībai sekojošiem aizdevumiem:
1. 2007.Рada 14.decembra aizdevuma līРums Nr. A2/1/07/654;
2. 2008.Рada 2.aprīļa aizdevuma līРums Nr. A2/1/08/360;
3. 2008.Рada 25.aprīļa aizdevuma līРums Nr. A2/1/08/441, kas p rjaunots ar 2009.Рada
12.oktobra p rjaunojuma līРumu Nr.A2/1/09/551;
4. 2011.Рada 10.maija aizdevuma līРums Nr. A2/1/11/200.
16.§
Par piedal šanos Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 2014 – 2020 programmas projektu
konkurs
Zi o: A.Gendele
Pamatojoties uz 2016.gada 29.aprīlī InterreР V-A Latvijas – Lietuvas 2014 – 2020
programmas izsludin to projektu iesnieРumu konkursu, emot vēr , ka Eiroreģiona “Ezeru
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zeme” projekta “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, uzlabojot un aizsargājot ūdens
vidi” ideja atbilst Ludzas novada attīstības proРrammas 2011.–2017.Рadam 3. vidēj termi a
priorit tes “Novada konkurētspējas palielin šana” 2. Rīcības virziena “Tūrisma attīstība”
1. uzdevum m – Attīstīt aktīv s atpūtas un ūdenstūrisma attīstībai nepieciešamo inПrastruktūru”,
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes Пinanšu past vīР s komitejas, Ludzas novada domes soci lo,
izРlītības un kultūras jaut jumu past vīР s komitejas 2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta pieteikuma “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, uzlabojot ūdens
resursu aizsardzību” iesnieРšanu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 2014 – 2020 programmas
projektu konkurs . Ludzas novada pašvaldības projekta provizoriskais budžets un attiecin m s
izmaksas sast da 85 000.00 EUR.
2. Apstiprin t projekta līdzПinansējumu 15% apmēr no attiecin maj m izmaks m, t.i.
12 750.00 EUR. PriekšПinansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2017.gada Ludzas novada
pašvaldības budžet .
17.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai
18.Novembra iel 27, Ludz , Ludzas novad
Zi o: A.Gendele
2016.Рada 19.jūlij Ludzas novada pašvaldība sa ēma dzīvojam s m jas 18.novembra
iel 27, Ludz p rvaldnieka SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs
42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. ar
Nr.3.1.1.8.1/709) ar lūРumu piešķirt līdzПinansējumu dzīvojam s m jas Ludz , 18.novembra iel
27, av rijas situ cijas novēršanai jumta seРuma daļas kapit lremontam (virs 3. un 4. k p u
telpas).
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzПinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju enerРoeПektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesРabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai” 17.3.punktu, pašvaldība piešķir līdzПinansējumu m jas renov cijai,
ja m jas vai t s daļas tehniskais st voklis normatīvajos aktos noteikt k rtīb atzīts par bīstamu
cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai ja ir j likvidē terora akta, av rijas, stihiskas nelaimes vai citas
katastrofas sekas – 50% apmēr 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 27, Ludz un konstatēja, ka pieteikum snieРt inПorm cija ir pamatota un
pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.Рada
25.auРusta saistošo noteikumu Nr.19 18.punkt noteiktie dokumenti.
2016.Рada 20.jūlij komisijas sēdē izskatīja darbu t mi jumta kapit lremontam
dzīvojamai m jai 18.novembra iel 27, Ludz , Ludzas novads, kas sast da par kopējo summu
EUR 10053,64 ar PVN, un pamatojoties uz 2011.Рada 25.auРusta Ludzas novada domes saistošo
noteikumu Nr. 19 17.3. punktu komisija iesaka piešķirt līdzПinansējumu 50%, tas ir EUR
5026,82 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inПorm ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011.Рada 25.auРusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzПinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju enerРoeПektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesРabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 17.3 punktu,
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un emot vēr iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīР s
komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Пinanšu past vīР s
komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīР s komitejas
2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas 18.novembra iel 27, Ludz , Ludzas novad jumta
kapit lajam remonta pašvaldības līdzПinansējumu EUR 5026,82 (pieci tūkstoši divdesmit seši
euro un 82 centi) apmēr .
2. Juridiskajai nodaļai saРatavot līРumu par līdzПinansējuma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
18.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Liep jas iel 21,
Ludz , Ludzas novad
Zi o: A.Gendele
2016.Рada 19.jūlij Ludzas novada pašvaldība sa ēma dzīvojam s m jas Liep jas iel 21,
Ludz p rvaldnieka SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020,
juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. ar Nr.3.1.1.8.1/710) ar
lūРumu piešķirt pašvaldības līdzПinansējumu dzīvojam s m jas Ludz , Liep jas iel 21 bēni u
p rseРuma siltin šanai.
2011.Рada 25.auРusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzПinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju enerРoeПektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesРabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 15.punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir līdzПinansējumu
enerРoeПektivit tes pas kumiem: 15.2.1.apakšpunkts nosaka, ja daudzdzīvokļu m jas kopēj platība
ir līdz 3000 m² ne vair k k EUR 10000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzПinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo m ju enerРoeПektivit tes pas kumu veikšanai, un konstatēja, ka
pieteikum snieРt inПorm cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti
Ludzas novada pašvaldības 2011.Рada 25.auРusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punkt
noteiktie dokumenti.
2016.Рada 20.jūlij pašvaldības līdzПinansējuma piešķiršanas komisijas sēdē, izskatot
darbu t mi bēni u p rseРuma siltin šanai dzīvojamai m jai Liep jas iel 21, Ludz , kas
sast dīta par kopējo summu EUR 2285,90 ar PVN un saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 15.punkta 15.2.1. apakšpunktu komisija iesaka piešķirt
līdzПinansējumu 50 % apmēr , tas ir līdz EUR 1142,95 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inПorm ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzПinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju enerРoeПektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesРabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 15.punkta
15.2.1. apakšpunktu, un emot vēr iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Пinanšu
past vīР s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīР s
komitejas 2016.gada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora
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Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS
– nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Liep jas iel 21, Ludz bēni u p rseРuma siltin šanai,
Ludzas novada pašvaldības līdzПinansējumu 50% no darbu t mes, tas ir EUR 1142,95 (viens
tūkstotis viens simts četrdesmit divi euro un 95 centi).
2. Juridiskajai nodaļai saРatavot līРumu par līdzПinansējuma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
19.§
Par kustam s mantas – autobusa MERCEDES BENZ 711, valsts reģistr cijas Nr.GM9907
izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
2016.Рada 30.jūnij Ludzas novada dome pie ēma lēmumu “Par kustam s mantas
nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.11, 34.§).
Saska ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica kustam s mantas - autobusa MERCEDES BENZ 711 p rdošanas cenu – EUR 3735,00
(trīs tūkstoši septi i simti trīsdesmit pieci euro un 00 centu) apmēr .
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 10.pantu, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2016.Рada 14.jūlija lēmumu „Par kustam s
mantas – autobusa MERCEDES BENZ 711, valsts reģistr cijas Nr.GM9907 izsoles noteikumu
un s kumcenas apstiprin šanu”, un emot vēr iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
Пinanšu past vīР s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu
past vīР s komitejas 2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t kustam s mantas - autobusa MERCEDES BENZ 711, valsts reģistr cijas
Nr.GM9907 pirm s izsoles s kumcenu - EUR 3735,00 (trīs tūkstoši septi i simti trīsdesmit pieci
euro un 00 centu) t.sk. PVN un izsoles noteikumus, saska ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

20. §
Par kustam s mantas – traktora piekabes 4 785A, valsts reģistr cijas Nr.P4191LK
izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
2016.Рada 30.jūnij Ludzas novada dome pie ēma lēmumu “Par kustam s mantas
nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.11, 34.§).
Saska ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica kustam s mantas - traktora piekabes 4 785A p rdošanas cenu – EUR 400,00 (četri simti
euro un 00 centu) apmēr .
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 10.pantu, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2016.Рada 14.jūlija lēmumu „Par kustam s
mantas – traktora piekabes 4 785A, valsts reģistr cijas Nr.P4191LK izsoles noteikumu un
s kumcenas apstiprin šanu”, un emot vēr iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Пinanšu
past vīР s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīР s
komitejas 2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t kustam s mantas - traktora piekabes 4 785A, valsts reģistr cijas
Nr.P4191LK pirm s izsoles s kumcenu - EUR 400,00 (četri simti euro un 00 centu) t.sk. PVN un
izsoles noteikumus, saska ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
21. §
Par kustam s mantas – traktora MTZ-50L, valsts reģistr cijas Nr.T6683LD
izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
2016.Рada 30.jūnij Ludzas novada dome pie ēma lēmumu “Par kustam s mantas
nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.11, 34.§).
Saska ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica kustam s mantas - traktora MTZ- 50L p rdošanas cenu – EUR 2000,00 (divi tūkstoši
euro un 00 centu) apmēr .
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 10.pantu, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2016.Рada 14.jūlija lēmumu „Par kustam s
mantas – traktora MTZ-50L, valsts reģistr cijas Nr.T6683LD izsoles noteikumu un s kumcenas
apstiprin šanu”, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīР s
komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Пinanšu past vīР s
komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīР s komitejas
2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t kustam s mantas - traktora MTZ- 50L, valsts reģistr cijas Nr.T6683LD
pirm s izsoles s kumcenu - EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro un 00 centu) t.sk. PVN un izsoles
noteikumus, saska ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
22. §
Par kustam s mantas – traktora T-40 M, valsts reģistr cijas Nr.T1443LS
izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
2016.Рada 30.jūnij Ludzas novada dome pie ēma lēmumu “Par kustam s mantas
nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.11, 34.§).
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Saska
ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica kustam s mantas - traktora T-40M p rdošanas cenu – EUR 700,00 (septi i simti
euro un 00 centu) apmēr .
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 10.pantu, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2016.Рada 14.jūlija lēmumu „Par kustam s
mantas – traktora T-40 M, valsts reģistr cijas Nr.T1443LS izsoles noteikumu un s kumcenas
apstiprin šanu”, un emot vēr iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Пinanšu
past vīР s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīР s
komitejas 2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t kustam s mantas - traktora T-40 M, valsts reģistr cijas Nr.T1443LS pirm s
izsoles s kumcenu - EUR 700,00 (septi i simti euro un 00 centu) t.sk. PVN un izsoles
noteikumus, saska ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
23. §
Par kustam s mantas – traktora T-150K, valsts reģistr cijas Nr.T609LA
izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
2016.Рada 30.jūnij Ludzas novada dome pie ēma lēmumu “Par kustam s mantas
nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.11, 34.§).
Saska ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica kustam s mantas - traktora T-150K p rdošanas cenu – EUR 700,00 (septi i simti euro un
00 centu) apmēr .
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 10.pantu, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2016.Рada 14.jūlija lēmumu „Par kustam s
mantas – traktora T-150 K, valsts reģistr cijas Nr.T609LA izsoles noteikumu un s kumcenas
apstiprin šanu”, un emot vēr iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Пinanšu
past vīР s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīР s
komitejas 2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t kustam s mantas - traktora T-150 K, valsts reģistr cijas Nr.T609LA pirm s
izsoles s kumcenu - EUR 700,00 (septi i simti euro un 00 centu) t.sk. PVN un izsoles
noteikumus, saska ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
24. §
Par nekustam

pašuma – zemes vien bas “Trešie pakalni”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads p rdošanas cenas apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele

Ludzas novada dome 2015.Рada 22.oktobrī pie ēma lēmumu “Par zemes vienības 0,426
ha paltīb ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0292 Isnaudas paРast , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai” (protokols Nr.14, 18.§).
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Nekustamais īpašums – “Trešie pakalni”, Isnaudas paРasts, Ludzas novads ir
reģistrēts Isnaudas paРasts zemesРr matas nodalījum Nr. 100000549576 ar kadastra numuru
6858 002 0650, kas sast v no zemes vienības 0,426 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 002
0292.
Saska ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta p rdošanas cenu – EUR 567,44 (pieci simti sešdesmit septi i euro un 44 centu)
apmēr .
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2016.Рada 18.jūlija lēmumu „Par nekustam
īpašuma –zemes vienības “Trešie pakalni”, Isnaudas paРasts, Ludzas novads p rdošanas cenas
apstiprin šanu”, un emot vēr iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Пinanšu
past vīР s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīР s
komitejas 2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekustam īpašuma – zemes vienības “Trešie pakalnii”, Isnaudas paРasts,
Ludzas novads ar kadastra numuru 6858 002 0650 (kas sast v no zemes vienības 0,426 ha platīb
ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0292), p rdošanas cenu EUR 567,44 (pieci simti sešdesmit
septi i euro un 44 centu) apmēr .
2. Atsavin t par labu V. O., personas kods XXX, nekustamo īpašumu – “Trešie pakalni”,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kas sast v no zemes vienības 0,426 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 6858 002 0292 par summu – EUR 567,44 (pieci simti sešdesmit septi i euro un 44
centu) apmēr , kuru personai ir j iemaks pašvaldības pamatbudžeta kont 4 (četru) mēnešu
laik no lēmuma pie emšanas dienas vai j sniedz pašvaldībai atbildi, nor dot vēlamo samaksas
termi u par objektu, kas nav ilР ks par 5 (pieciem) Рadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2015.Рada 22.oktobra
lēmums “Par zemes vienības 0,426 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0292 Isnaudas
paРast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.14, 18.§), tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var p rsūdzēt Administratīv s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam
(Atbrīvošanas alej 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas.
25. §
Par dz vokļa pašuma Nr.21, Stacijas iel 57, Ludz , Ludzas novad , nodošanu
atsavin šanai
Zi o: A.Gendele
Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma (turpm k-likums) 4.panta pirmaj daļ
paredzēts, ka atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav
nepieciešama atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to Пunkciju nodrošin šanai. Likuma
4.panta ceturt s daļas 5.punkt noteikts, ka atsevišķos Рadījumos publiskas personas nekustam
īpašuma atsavin šanu var ierosin t īrnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š vēlas nopirkt
dzīvojamo m ju, t s dom jamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2016.Рada 14.jūlij Ludzas novada pašvaldīb tika reģistrēts dzīvokļa Nr.21, Stacijas iel
57, Ludz , Ludzas novad īrnieces, V.P. atsavin šanas ierosin jums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldīb m” 14.panta
pirm s daļas 2.punktu, 21.panta pirm s daļas 17.punktu unuz Publiskas personas mantas
atsavin šanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavin t atsavin tu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīР s atvasin t s publisk s personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2016.Рada 18.jūlija lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.21, Stacijas iel 57, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai”, emot vēr
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iepriekšminēto,
Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīР s komitejas
2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Пinanšu past vīР s komitejas, Ludzas
novada domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīР s komitejas 2016.Рada 22.jūlija
kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija
Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Uzs kt dzīvokļa Nr.21, Stacijas iel 57, Ludz , Ludzas novad , atsavin šanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram saРatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr.21, Stacijas iel 57, Ludz , Ludzas novad ,
reģistrēšanai ZemesРr mat .
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas ZemesРr matas
nodaļ , nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Stacijas iel 57 – 21, Ludz , Ludzas novads.
4. Nekustam īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertiПicētu vērtēt ju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesnieРt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
26.§
Par finans juma piešķiršanu pilotprojektam aukst ūdens cauruļvadu nomai ai
daudzdz vokļu dz vojamaj m j Stroda iel 42, Ludz , Ludzas novad
Zi o: A.Gendele
2016.Рada 20.jūlij Ludzas novada pašvaldība sa ēma dzaudzdzīvokļu dzīvojam s m jas
Stroda iel 42, Ludz , p rvaldnieka “SIA “Ludzas apsaimniekot js” iesnieРumu Nr.1.9/537 “Par
līdzПinansējuma piešķiršanu dzīvojamai m jai Stroda iel 42, Ludz , Ludzas novads”, kur
inПormē, ka ūdens caurules atrodas av rijas st voklī. S kot ar 2015.Рada 1.janv ri SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” veic ūdens patēri a starpības p rrēķinu, ja veidojas starpība starp m jas
kopēj ūdens skaitīt ja r dījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitīt jiem noteikto ūdens patēri u,
ieskaitot av rijas un remont noplūdin to ūdens daudzumu. Izskatot SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS darbu t mi par kopējo summu EUR 730,26 apmēr un izvērtējot esošo
situ ciju piešķirt līdzПinansēju 50% , tas ir EUR 365,13 apmēr .
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 27.punktu, un emot
vēr iepriekšminēto, Ludzas novada domes Пinanšu past vīР s komitejas, Ludzas novada domes
soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīР s komitejas 2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt pilotprojektu par aukst ūdens cauruļvada ar noslēРarmatūru nomai u
dzīvojam m j Stroda iel 42, Ludz , Ludzas novad .
2. Piešķirt Пinansējumu pilotprojekta īstenošanai 50% no darbu t mes, tas ir EUR 365,13
apmēr no Ludzas novada pašvaldības 2016.Рada budžeta līdzekļiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
27.§
Par 2013.gada 5.septembra Nedz vojamo telpu nomas
l guma Nr.P-293/2013 pagarin šanu

Zi o: A.Gendele
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2016.Рada 20.jūlij SIA „ProПBuilder”” iesniedza Ludzas novada pašvaldīb iesnieРumu
(reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/1626) ar lūРumu paРarin t 05.09.2013. Nedzīvojamo telpu nomas
līРumu Nr. P- 293/2013, pēc adreses “Bērnud rzs”, Tut ni, Cirmas paРasts, Ludzas novads līdz
2028.Рada 31.decembrim ar apbūves tiesīb m, sakar ar pl noto projektu “Ražošanas telpu
būvniecība Ludzas novada Tut nos” darbības proРrammas “IzauРsme un nodarbin tība” 3.1.1.
speciПisk atbalsta mērķa sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstr des rūpniecīb un RIS3
priorit raj s nozarēs” 3.1.1.5. pas kuma “Atbalsts ieРuldījumiem ražošanas telpu un
inПrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” ietvaros un proРrammas nosacījumiem.
Izvērtējot iesnieРto iesnieРumu un esošo situ ciju, emot vēr Ludzas novada domes
Пinanšu past vīР s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu
past vīР s komitejas 2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. PaРarin t 2013.Рada 5.septembra Nedzīvojamo telpu nomas līРumu Nr.P-293/2013, kas
tika noslēРts starp Ludzas novada pašvaldību un SIA „ProПBuilder” reģistr cijas
Nr. 40103349249 līdz 2028.Рada 31.decembrim ar apbūves tiesīb m.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai saРatavot vienošan s 2013.Рada
5.septembra Nedzīvojamo telpu nomas līРumam Nr.P-293/2013.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
28.§
Par Ludzas novada domes priekšs d t jas vietnieka E.Mekša atvaļin jumu
Zi o: S.Jakovļevs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas novada domes priekšsēdēt jas vietnieka
Edgara Mekša 2016.Рada 19.jūlija iesnieРumu (Ludzas novada pašvaldīb sa emts 19.07.2016.,
reģistrēts ar reģistr cijas numuru 3.1.1.11.2/1606) par atvaļin juma un papildatvaļin juma
piešķiršanu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmo daļu, saska ar 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un soci lo Рarantiju nolikuma 4.5.punktu, emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes Пinanšu
past vīР s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīР s
komitejas 2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot
likuma „Par interešu konПlikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas,
balsošan nepiedal s EdРars Mekšs, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas novada domes priekšsēdēt jas vietniekam Edgaram Mekšam ikРadējo
atvaļin jumu – 1 (vienu) kalend ro nedēļu no 2016.Рada 1.auРusta līdz 2016.Рada 7.auРustam
ieskaitot, par laikposmu no 2016.Рada 30.aprīļa līdz 2016.Рada 29.jūlijam, un papildatvaļin jumu
– 4 (četras) darba dienas no 2016.Рada 8.auРusta līdz 2016.Рada 11.auРustam ieskaitot.
29.§
Par Ludzas novada domes priekšs d t jas A.Gendeles atvaļin jumu

Zi o: S.Jakovļevs
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Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas novada domes priekšsēdēt jas Alīnas Gendeles
2016.Рada 19.jūlija iesnieРumu (Ludzas novada pašvaldīb sa emts 19.07.2016., reģistrēts ar
reģistr cijas numuru 3.1.1.11.2/1602) par atvaļin juma piešķiršanu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmo daļu, saska ar 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un soci lo Рarantiju nolikuma (apstiprin ts ar Ludzas novada domes 2009.Рada 29.decembra
sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 34.§)) 3.4.punktu, emot vēr Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīР s komitejas 2016.Рada 21.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
Пinanšu past vīР s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu
past vīР s komitejas 2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot
likuma „Par interešu konПlikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas,
balsošan nepiedal s Alīna Gendele, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas novada domes priekšsēdēt jai Al nai Gendelei ikРadējo atvaļin jumu
– 1 (vienu) kalend ro nedēļu no 2016.Рada 22.auРusta līdz 2016.Рada 28.auРustam ieskaitot, par
laikposmu no 2014.Рada 17.decembra līdz 2015.Рada 16.martam.

30. §
Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas autoceļu programm 2016. gadam
Zi o: A.Gendele, E.Mekšs
emot vēr Ludzas novada domes Пinanšu past vīР s komitejas, Ludzas novada domes
soci lo, izРlītības un kultūras jaut jumu past vīР s komitejas 2016.Рada 22.jūlija kopīР s sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Рrozījumus Ludzas novada domes 2016.Рada 28.janv rī apstiprin taj
Ludzas novada pašvaldības autoceļu proРramm 2016.Рadam saska ar 1.pielikumu.
31. §
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l gumu nosl gšanu
Zi o: A.Trizna
1.
Izskatot A. P., personas kods XXX, dzīvo (adrese)., 27.07.2016. iesnieРumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldīb 27.07.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/1693, tika konstatēts, ka A. P. lūdz
piešķirt nom zemes vienību (starpРabalu) 0,8 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0474,
Pildas pagasts, Ludzas novads.
Ludzas novada pašvaldīb ir iesnieРti pieРuļošo zemes Рabalu īpašnieku T. S., personas
kods XXX un N. P., personas kods XXXC, 2016.Рada 27.jūlija iesnieРumi par zemes gabala
(starpРabala) ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0474, Pildas paРasts, Ludzas novads piekrišanu,
ka vi i nepretendē nom t šo zemes Рabalu (starpРabalu).
Zemes Рabali ar kadastra apzīmējumiem 6886 001 0514, 6886 001 0528, 6886 001 0471,
kuri robežojas ar zemes Рabalu (starpРabalu) ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0474, ir piekrītoši
Ludzas novada pašvaldībai.
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Ar Ludzas novada domes 2011.gada 26.maija lēmumu (protokols Nr.9.,10.§, 2.p.),
tika atzīts, ka zemes vienība 0,8 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0474, Pildas
paРasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 16.1. punkts, nosaka, ka zemesgabali,
kuri ir starpРabali, inПorm cijas publiskošana nav obliР ta.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” treš s daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesРabala iznom t js pēc tam, kad ir pie emts Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertiПik tu izmantošanas pabeiРšanas likuma 22. panta otraj daļ minētais lēmums
par zemesРabala iznom šanu ar apbūves tiesīb m, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesРabala
iznom t js ir pie ēmis lēmumu par zemesРabala iznom šanu bez apbūves tiesīb m, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmēr no zemes kadastr l s vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznom t jam maks likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt liel ku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novad ” 3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesРabala bez apbūves
tiesīb m, kura platība nep rsniedz 1,0 ha nomas maksas apmērs Рad ir 2% no zemes kadastr las
vērtības plus PVN – bet ne maz k par EUR 7,00 Рad plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 3.daļas 16.1.punktu un 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novad ” 3.punktu (apstiprin ti ar
Ludzas novada domes 25.07.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.18., 48.§), atkl ti balsojot: PAR
– 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. P., personas kods XXX, nom zemes vienību 0,8 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 6886 001 0474, Pildas paРasts, Ludzas novads ar 2016.Рada 1.auРustu bez apbūves
tiesīb m uz pieciem Рadiem.
2. NoslēРt zemes nomas līРumu ar A. P. par zemes vienību 0,8 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 6886 001 0474, Pildas pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 2,0 % Рad no zemes vienības kadastr l s vērtības plus PVN, bet
ne maz k par EUR 7,00 Рad plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai saРatavot zemes nomas līРumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

2.
Izskatot A. P., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 27.07.2016. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldīb 27.07.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/1680, par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6886 001 0530 piešķiršanu nom , tika konstatēts, ka zemes vienība 1,3 ha platīb ar
kadastra apzīmējumu 6886 001 0530, Pildas pagasts, Ludzas novads ir ieskaitīta rezerves zemes
Пond .
Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” 17.panta pirm daļa nosaka, ka
rezerves zemes Пond ieskaitīto zemes Рabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
Рabalu valdīt js ir attiecīР vietēj pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesРr mat uz valsts v rda vai tie tiek ierakstīti zemesРr mat uz vietēj s
pašvaldības v rda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” 17.panta otr daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznom t š panta pirmaj daļ minētos zemes Рabalus saska ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri reРulē pašvaldības zemes
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iznom šanu. Nomas līРum paredz vietēj s pašvaldības tiesības vienpusēji izbeiРt līРumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznom t zemes Рabala ierakstīšanu zemesРr mat uz
valsts v rda, ja iznom tais zemes Рabals tiek iekļauts zemes konsolid cijas projekt vai arī tiek
piešķirts īpašum k līdzvērtīР zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” treš s daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesРabala iznom t js pēc tam, kad ir pie emts Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertiПik tu izmantošanas pabeiРšanas likuma 22. panta otraj daļ minētais lēmums
par zemesРabala iznom šanu ar apbūves tiesīb m, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesРabala
iznom t js ir pie ēmis lēmumu par zemesРabala iznom šanu bez apbūves tiesīb m, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmēr no zemes kadastr l s vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznom t jam maks likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt liel ku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesРabala nomas maksa Рad ir: p rējos Рadījumos - ne maz k k 1,5 % apmēr
no zemes kadastr l s vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” treš s daļas 18.punktu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. P., personas kods XXX, nom zemes vienību 1,3 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 6886 001 0530, Pildas paРasts, Ludzas novads ar 2016.Рada 1.auРustu bez apbūves
tiesīb m uz diviem Рadiem.
2. NoslēРt zemes nomas līРumu ar A. P., personas kods XXX, par zemes vienību 1,3 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0530, Pildas pagasts, Ludzas novads.
3.Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vienības kadastr l s vērtības Рad .
4. Iznom t jam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līРumu, ja pamatojoties uz rējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemes vienības statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai saРatavot zemes nomas līРumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot A. P., personas kods XXX, dzīvo (adrese)., 27.07.2016. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldīb 27.07.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/1692, par zemes nomas līРuma
noslēРšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Pildas paРasta padomes sēdes 2009.Рada
04.Пebru ra lēmumu (protokols Nr.1., 3.p.) tika izbeiРtas lietošanas tiesības Inesei Germanei uz
zemes vienību 1,2 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0479, Pildas paРasts, Ludzas
novads.
2009.Рada 20.aprīlī par zemes vienību 1,2 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001
0479 noslēРts lauku apvidus zemes nomas līРums Nr.29 starp Pildas paРasta padomi un Inesi
Germani.
Ludzas novada dome ar 2011.Рada 24.Пebru ra lēmumu (protokols Nr.2.,8.§,99.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 1,2 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0479, Pildas paРasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2016.Рada 28.jūlija Рrozījumiem 20.04.2009. lauku apvidus zemes nomas līРum Nr.29
tika izbeiРtas nomas attiecības uz zemes vienību 1,2 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001
0479.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0479, Pildas paРasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” treš s daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
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zemesРabala iznom t js pēc tam, kad ir pie emts Valsts un pašvaldību īpašuma
privatiz cijas un privatiz cijas sertiПik tu izmantošanas pabeiРšanas likuma 22. panta otraj daļ
minētais lēmums par zemesРabala iznom šanu ar apbūves tiesīb m, vai arī tad, kad neapbūvēta
zemesРabala iznom t js ir pie ēmis lēmumu par zemesРabala iznom šanu bez apbūves tiesīb m,
nosaka nomas maksu 1,5 % apmēr no zemes kadastr l s vērtības. Nomnieks papildus nomas
maksai iznom t jam maks likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt liel ku
nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novad ” 4.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesРabala bez apbūves
tiesīb m, kura platība ir liel ka par 1,0 ha, bet nep rsniedz 2,0 ha nomas maksas apmērs Рad ir
2% no zemes kadastr las vērtības plus PVN – bet ne maz k par EUR 14,00 Рad plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.Рada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” treš s daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novad ” 4.punktu
(apstiprin ti ar Ludzas novada domes 25.07.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.18., 48.§) , atkl ti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. P., personas kods XXX, nom zemes vienību 1,2 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 6886 001 0479, Pildas paРasts, Ludzas novads ar 2016.Рada 1.auРustu bez apbūves
tiesīb m uz pieciem Рadiem.
2. NoslēРt zemes nomas līРumu ar A. P., personas kods XXX, par zemes vienību 1,2 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0479, Pildas pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 2,0 % Рad no zemes vienības kadastr l s vērtības plus PVN, bet
ne maz k par EUR 14,00 Рad plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai saРatavot zemes nomas līРumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot A. P., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 27.07.2016. iesnieРumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldīb 27.07.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/1691, par zemes nomas līРuma
noslēРšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Pildas paРasta padomes sēdes 2009.Рada
04.Пebru ra lēmumu (protokols Nr.1., 3.p.) tika izbeiРtas lietošanas tiesības OlРai Mihailovai uz
zemes vienību 1,2 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0509, Pildas paРasts, Ludzas
novads.
2009.Рada 20.aprīlī par zemes vienību 1,2 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001
0509 noslēРts lauku apvidus zemes nomas līРums Nr.10 starp Pildas paРasta padomi un OlРu
Mihailovu.
Ludzas novada dome ar 2011.Рada 24.Пebru ra lēmumu (protokols Nr.2.,8.§,117.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 1,2 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0509, Pildas
paРasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2016.Рada 28.jūlija Рrozījumiem 20.04.2009. lauku apvidus zemes nomas līРum Nr.10
tika izbeiРtas nomas attiecības uz zemes vienību 1,2 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001
0509.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0509, Pildas paРasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” treš s daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesРabala iznom t js pēc tam, kad ir pie emts Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertiПik tu izmantošanas pabeiРšanas likuma 22. panta otraj daļ minētais lēmums
par zemesРabala iznom šanu ar apbūves tiesīb m, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesРabala
iznom t js ir pie ēmis lēmumu par zemesРabala iznom šanu bez apbūves tiesīb m, nosaka
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nomas maksu 1,5 % apmēr no zemes kadastr l s vērtības. Nomnieks papildus nomas
maksai iznom t jam maks likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt liel ku
nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novad ” 4.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesРabala bez apbūves
tiesīb m, kura platība ir liel ka par 1,0 ha, bet nep rsniedz 2,0 ha nomas maksas apmērs Рad ir
2% no zemes kadastr las vērtības plus PVN – bet ne maz k par EUR 14,00 Рad plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.Рada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” treš s daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novad ” 4.punktu
(apstiprin ti ar Ludzas novada domes 25.07.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.18., 48.§) , atkl ti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. P., personas kods XXX, nom zemes vienību 1,2 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 6886 001 0509, Pildas paРasts, Ludzas novads ar 2016.Рada 1.auРustu bez apbūves
tiesīb m uz pieciem Рadiem.
2. NoslēРt zemes nomas līРumu ar A. P., personas kods XXX, par zemes vienību 1,2 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0509, Pildas pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 2,0 % Рad no zemes vienības kadastr l s vērtības plus PVN, bet
ne maz k par EUR 14,00 Рad plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai saРatavot zemes nomas līРumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
32.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Rai a iel 32, Ludz ,
Ludzas novad
Zi o: A.Poik ne; A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība 2016.Рada 27.jūlij sa ēma dzīvojam s m jas Rai a iel 32,
Ludz p rvaldnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”,
reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu
(pašvaldīb reģ. 28.07.2016. ar Nr.3.1.1.8.1/763) ar lūРumu piešķirt līdzПinansējumu dzīvojam s
m jas Ludz , Rai a iel 32 av rijas situ cijas novēršanai (k p u telpas rēj s sienas daļas
nostiprin šanai).
2011.Рada 25.auРusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzПinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju enerРoeПektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesРabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 17.3.punktu, pašvaldība piešķir līdzПinansējumu m jas renov cijai,
ja m jas vai t s daļas tehniskais st voklis normatīvajos aktos noteikt k rtīb atzīts par bīstamu
cilvēku dzīvībai vai veselībai vai ja ir j likvidē terora akta, av rijas, stihiskas nelaimes vai citas
katastroПas sekas, tiek piešķirts dzīvojam s m jas renov cijas darbiem – 50% bet ne vair k k
EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzПinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo m ju enerРoeПektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesРabalu
labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai apsekoja dzīvojamo m ju Rai a iel 32, Ludz un
konstatēja, ka pieteikum snieРt inПorm cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.Рada 25.auРusta saistošo noteikumu
Nr.19 18.punkt noteiktie dokumenti.
2016.Рada 28.jūlija komisijas sēdē izskatīja darbu t mi k p u telpas rējas sienas
nostiprin šanai dzīvojamai m jai Rai a iel 32, Ludz , Ludzas novad , kas ir par kopējo summu
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EUR 6044,68 ar PVN un saska ar 2011.Рada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo
noteikumu Nr.19 17.3.punktu komisija iesaka piešķirt
līdzПinansējumu
50%, tas ir
EUR 3022,34 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inПorm ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011.Рada 25.auРusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzПinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju enerРoeПektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesРabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 17.3.punktu,
atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Rai a iel 32, Ludz , Ludzas novad k p u telpas rēj s
sienas nostiprin šanai Ludzas novada pašvaldības līdzПinansējumu no darbu t mes 50%, tas ir
EUR 3022,34 (trīs tūkstoši divdesmit divi euro un 34 centi) apmēr .
2. Juridiskajai nodaļai saРatavot līРumu par līdzПinansējuma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
33. §
Par nekustam pašuma – Kr slavas iel 1, Ludz , Ludzas novad ang ra (kadastra apz m jums 6801 003 0004 033) un zemes vien bas (6801 003 0004)
nošķirt s daļas nomas ties bu izsoles protokola un izsoles rezult ta apstiprin šanu
Zi o: E.Mekšs
2016.Рada 14.jūlij Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums “Par nekustam
īpašuma – Kr slavas iel 1, Ludz , Ludzas novad - anР ra (kadastra apzīmējums 6801 003 0004
033) un zemes vienības (6801 003 0004) nošķirt s daļas nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.12,
1.§).
2016.Рada 25.jūlij tika rīkota nekustam īpašuma, Kr slavas iel 1, Ludz , Ludzas
novad - anР ra (kadastra apzīmējums 6801 003 0004 033) un zemes vienības (6801 003 0004)
nošķirt s daļas nomas tiesību izsole, kur piedalīj s viens pretendents un auРst ko cenu
pied v ja - Z/S “Grīvas”, reģistr cijas numurs 42401015030 īpašniece Janīna Ditļa. Pretendente
nosolīja auРst ko cenu EUR 98,36 (devi desmit asto i euro 36 centi) ar PVN mēnesī un ir
ieРuvusi tiesības nom t nekustamo īpašumu Kr slavas iel 1, Ludz , Ludzas novads, anР ru
(kadastra apzīmējums 6801 003 0004 0033) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 6801 003
0004) nošķirt s daļas 1757 m2 platīb .
Saska ar 2010.Рada 8.jūnija LR MK noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznom šanas k rtību, noma maksas noteikšanas metodiku un nomas līРuma
tipveida nosacījumiem”47. punktu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekustam īpašuma, Kr slavas iel 1, Ludz , Ludzas novads, anР ra
(kadastra apzīmējums 6801 003 0004 0033) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 6801 003
0004) nošķirt s daļas 1757 m2 platīb 2016.Рada 25.jūlija izsoles rezult tus. Par izsoles
uzvarēt ju atzīt Z/S “Grīvas”, reģistr cijas numurs 42401015030, adrese: Ludzas iela - 4, Ludza,
Ludzas novads.
2. Administratīvai nodaļai divu darba dienu laik pēc izsoles rezult ta apstiprin šanas,
publicēt izsoles rezult tus internet Ludzas novada pašvaldības port l www.ludza.lv
3. Juridiskajai nodaļai septi u dienu laik pēc izsoles rezult ta apstiprin šanas noslēРt
nomas līРumu.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt
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Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

34.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzin bas rakstu
Zi o: A.Gendele
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2016.Рada 25.jūlija sēdes lēmumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikš ns, EdРars Mekšs, OlРa Petrova, Svetlana
Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu
konПlikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan nepiedal s
Eleonora Obrum ne, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par ilРРadēju, radošu darbu, nozīmīРu ieРuldījumu bērnu un jauniešu estētiskaj
audzin šan apbalvot Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra direktori Eleonoru Obrum ni
(personas kods XXX) ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu EUR 75,00
(septi desmit pieci euro).
35.§
Atskaite par Ludzas novada pašvald bas 2016.gada 1.pusgada budžeta izpildi
Zi o: A.Gendele
InПormē par 2016.Рada 1.pusРada budžeta izpildi.
Pamatbudžeta ie ēmumu precizēt proРnoze izpildīta par 57.6%. Iedzīvot ju ien kuma
nodokļa un ie ēmumu no Finanšu izlīdzin šanas Пonda izpilde ir 46%, saska ar noteikto
atskaitījumu procentu.
Nekustam īpašuma nodokļa kopējie ie ēmumi ir 411 tūkst. EUR vai izpilde–84%.
2.pusРad vēl j iekasē 80 tūkst. EUR. Papildus ie ēmumi Рaid mi Рada beiР s, kad 20.novembrī
tiks iesnieРti pašvaldīb saraksti par neapstr d to zemi.
Ir Рūti ie ēmumi no pašvaldības īpašuma p rdošanas 263 tūkst. EUR, t.sk. ēku un
dzīvokļu 24 tūkst. EUR, zemes un meža īpašumu 239 tūkst. EUR.
No kopējiem ie ēmumiem 6.7 miljoniem EUR, nodokļu un nenodokļu ie ēmumi ir 3.1
miljons, sa emtie maks jumi 3.6 miljoni EUR.
Pamatbudžeta izdevumi sast da 6.2 miljoni EUR, jeb apРūti par 53.6 %,
t.sk. atlīdzībai – 3.8 miljoni EUR;
precēm un pakalpojumiem 1.37 miljoni EUR;
% un aizdevumu apkalpošanas maksai 39 tūkstoši EUR;
dot cij m 7 tūkstoši EUR;
kapit liem izdevumiem 547 tūkstoši EUR.
Soci liem pabalstiem 325 tūkstoši EUR, t.sk. bezdarbniekiem 93 tūkstoši EUR un
pašvaldības snieРtiem pabalstiem 232 tūkstoši EUR. Līdzekļi pabalstiem apРūti par 44.3%,
varētu izveidoties līdzekļu ekonomija GMI pabalstu izmaks s apmēram 35 tūkstoši EUR
(pl ns 170 tūkstoši EUR, izpilde 67 tūkstoši EUR vai 39.7%) un arī m jokļa pabalstos 12
tūkstoši, jo no pl notajiem 140 tūkstošiem EUR pabalstiem m jokļiem izlietoti 80 tūkstoši
EUR.
TransПertiem 108 tūkstoši EUR, t.sk. par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par
izРlītības pakalpojumiem 102 tūkstoši EUR.
Speci lais budžets
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Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai no
autoceļu Пonda izlietoti 193.3 tūkst. EUR.
Līdzekļu atlikums uz 01.07.2016. -111 tūkstoši EUR.
Ie ēmumi no dabas resursu nodokļa izlietoti 10 tūkstoši pavasara sakopšanas talk .
IeРūtie ie ēmumi no zvejas tiesību nomas un licencēm nav lietoti, jo paredzēti projektu
līdzПinansējumam. Tikai 447 EUR p rskaitīti valstij Zivju Пond .
Uzklausot snieРto inПorm ciju par Ludzas novada pašvaldības 2016.Рada 1.pusРada
budžeta izpildi, Ludzas novada domes deput ti vienojas:
SnieРto inПorm ciju par Ludzas novada pašvaldības 2016.Рada 1.pusРada budžeta izpildi
pie emt zin šanai.

36.§
Par Ludzas novada domes 2016.gada 31.marta s des l muma “Par SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” stermi a uzdevumu” (protokols Nr. 6, 33.§) izpildi
Zi o: A.Līpacis; A.Gendele, L.Greit ne
SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” valdes priekšsēdēt js inПormē par Ludzas novada
domes 2016.Рada 31.marta sēdes lēmuma “Par SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” īstermi a
uzdevumu” (protokols Nr. 6, 33.§) izpildi.
Ar domes sēdes lēmumu tika noteikts SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” īstermi a
uzdevums – veikt nepieciešamos pas kumus ūdens patēri a starpības, kas veidojas starp m jas
kopēj ūdens skaitīt ja r dījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitīt jiem noteikto ūdens patēri u,
ieskaitot arī av rij s un remont nopludin to ūdens daudzumu, samazin šanai Ludzas pilsētas
daudzdzīvokļu dzīvojam s m j s, nodrošinot, ka ar 2016.Рada 1.jūliju ūdens patēri a starpība
neveidotos liel ka par 10 %.
InПormē, ka sekmīРi īstenots pilotprojekts LatРales iel 92A, Ludz . Pilsēt uzst dīti 250
jauna tipa ūdens skaitīt ji. P rbaudes veic 4 kontrolieri, tika viekti papildus kontroles pas kumi.
Uz ēmums pieaicin ja speci listus no Rēzeknes, konstatēti vair ki neleР li pieslēРumi. Tika
veikta ūdens skalošana. Nor da, ka ūdens skalošanu pilsēt ir j veic reРul ri. Notiek ūdens
patēri u zudumu, ūdens patēri a nakts stund s analīze. M jas iedzīvot jiem tiek snieРta
inПorm cija par ūdens zudumiem konkrētaj dzīvojam m j .
Ir j dom par elektronisko ūdens skaitīt ju uzst dīšanu, inПormē par to izmaks m.
Uzklausot snieРto inПorm ciju, Ludzas novada domes deput ti vienojas:
SnieРto inПorm ciju par Ludzas novada domes 2016.Рada 31.marta sēdes lēmuma “Par
SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” īstermi a uzdevumu” (protokols Nr. 6, 33.§) izpildi
pie emt zin šanai.
Jaut jumu par ūdens patēri a zudumiem atk rtoti izskatīt
past vīРo komiteju 2016.Рada auРusta sēdē.

Ludzas novada domes

Domes sēdes darba k rtības jaut jumi izskatīti.
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors S.Jakovļevs sniedz p rskatu par iepriekšēj s
domes sēdes (30.06.2016., protokols Nr.11) lēmumu izpildi.

Sēdi slēdz plkst. 15.30.
Veikts domes sēdes audioieraksts.

44
Sēdes vadīt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 29.jūlij

A.Gendele

Sēdes protokolēt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 29.jūlij .

I.Vonda

