LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
S DES PROTOKOLS
Ludz

2014.gada 28.august

Protokols Nr. 15

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atkl j plkst. 14.10
Sēdi vada – novada domes priekšsēdēt ja Al na Gendele
Protokolē – administrat v s nodaļas pašvald bas sekret re In ra Vonda
Sēdē piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova
Sēdē nepiedal s: Andrejs Andrejevs – darba pien kumi
Sēdē kl tesošas personas:
pašvald bas administr cijas darbinieki: Vilhelms Kušners, zemes ier c bas inženieris; Anatolijs
Trizna, zemes lietu speci lists; Sergejs Jakovļevs, novada pašvald bas izpilddirektors; Vladimirs
Vasiļevskis, datort kla administrators; Aina Poik ne, nekustam pašuma ekonomiste; Krist ne
Nikolajeva, juridisk s nodaļas vad taja; Anastasija ukša, finanšu un gr matved bas nodaļas
vad t jas vietniece budžeta jaut jumos; Ilona Igovena, att st bas un nekustam pašuma nodaļas
vad t ja; Aivars Strazds, vides inženieris; Solvita Vasiļevska, ekonomists; Svetlana Rimša,
sabiedrisko attiec bu speci liste; Arturs Isakovičs, inženierkomunik ciju speci lists; In ra
Donska, Ludzas novada Izgl t bas, kult ras un sporta p rvaldes ekonomiste
Sēdes vad t ja A.Gendele pied v balsot par domes sēdes darba k rt bu. Sēdes darba k rt b ir 56
jaut jumi.
Atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Al na
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes darba k rt ba apstiprin ta.
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Sēdes vad t ja A.Gendele pied v balsot par domes sēdes papildus darba k rt bu. Sēdes papildus
darba k rt b ir 15 jaut jumi.
Domes s des papildus darba k rt ba:

fond .

1. Par atkritumu šķirošanas akcijas „Ludzas novad Skolēni šķiro!” balvu piešķiršanu.
2. Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas autoceļu programm 2014. gadam.
3. Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes vien bas ieskait šanu rezerves zemes

4. Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes vien bu atz šanu par piekr toš m
Ludzas novada pašvald bai.
5. Par noteikumu „Noteikumi par J.Soik na Ludzas m kslas skolas audzēk u vec ku
l dzfinansējumu izgl t bas programmas apguvē” apstiprin šanu.
6. Par groz jumiem Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta sēdes lēmum (protokols
Nr.20, 12.§) „Par vec ku l dzfinansējumu Ludzas novada izgl t bas iest dēs”.
7. Par pašvald bas stipendijas piešķiršanas l guma laušanu.
8. Par pašvald bas l dzfinansējuma piešķiršanu.
9. Par dz vokļa Nr.9 Latgales iel 242, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas proced ras
apturēšanu.
10. Par nekustam pašuma “Purenes”, ar kadastra apz mējumu 6858 002 0820, Kreiči,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezult ta apstiprin šanu.
11. Par br vpusdienu un bezmaksas ēdin šanas intern t piešķiršanu.
12. Par amatu savienošanas atļauju.
13. Izpilddirektora p rskats par veikto darbu un pie emto lēmumu izpildes gaitu.
14. SIA “Ludzas medic nas centrs” 2014.gada 1.pusgada bilances anal ze.
15. Latgales ielas 51, Ludz , Ludzas novad iedz vot ju iesnieguma izskat šana.

Atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Al na
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes papildus darba k rt ba apstiprin ta.
Darba k rt ba:
1. Par zemes vien bas (starpgabala) ar kadastra apz mējumu 6801 006 0112 Franča Kempa
iel 9A, Ludza, Ludzas nov. sadal šanu div s zemes vien b s un adreses piešķiršanu.
2. Par pašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam pašumam.
3. Par uzmēr t s zemes plat bas, lietošanas mērķa un apgr tin jumu apstiprin šanu.
4. Par zemes vien bas atz šanu par piekr tošu Ludzas novada pašvald bai.
5. Par zemes lietošanas mērķa mai u zemes vien bai.
6. Par ēku uzturēšanai nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu.
7. Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma noslēgšanu.
8. Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes vien bas ieskait šanu rezerves zemes
fond .
9. Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes vien bas atz šanu par piekr tošu Ludzas
novada pašvald bai.
10. Par nekustam pašuma lietošanas mērķa mai u.
11. Par zemes vien bu atdal šanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu.
12. Par zemes nomas ties bas piešķiršanu un nomas l guma noslēgšanu.
13. Par plat bu apstiprin šanu Ludzas novada pašvald bai vald jum esoš m zemes vien b m Bri u
pagasta, Isnaudas pagasta, Istras pagasta, Pildas pagasta un Rundēnu pagasta teritorij s.
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ezer .

14. Par zemes vien bu piekrit bu Ludzas novada pašvald bai.
15. Par adreses piešķiršanu ēkai.
16. Par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu Lielaj Kurmas ezer un Mazaj Kurmas

17. Par Dele ēšanas l guma slēgšanu.
18. Par nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da
k rt b .
19. Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada 8.septembra rk rtas sēdes lēmum
(protokols Nr.18, 11.§) „Par maksas pakalpojumiem”.
20. Par neiz rēto dz vokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu.
21. Par dz vojamo m ju p rvald šanas ties bu nodošanu dz vokļu pašnieku pilnvarotajai
personai.
22. Par pašvald bas l dzfinansējuma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Rai a iel 32, Ludz ,
Ludzas novads.
23. Par pašvald bas l dzfinansējuma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Rai a iel 34, Ludz ,
Ludzas novads.
24. Par pašvald bas l dzfinansējuma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Rai a iel 53,
Ludz , Ludzas novads.
25. Par pašvald bas l dzfinansējuma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai „Tulpes”, c.Rundēni,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
26. Par dz vokļa Nr.1, Tirgus iel 5, Ludz , Ludzas novad p rdošanas cenas apstiprin šanu.
27. Par dz vokļa Nr.7, Liep jas iel 20A, Ludz , Ludzas novad p rdošanas cenas
apstiprin šanu.
28. Par dz vokļa Nr.3, “Ezerm ja”, Nirza, Nirzas pagast , Ludzas novad p rdošanas cenas
apstiprin šanu.
29. Par dz vokļa pašuma Nr. 12, Dagdas iel 4A, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai.
30. Par dz vokļa pašuma Nr. 11, Latgales iel 92A, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai.
31. Par dz vokļa pašuma Nr. 8, 18.Novembra iel 27, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai.
32. Par dz vokļa pašuma Nr. 26, Latgales iel 92, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai.
33. Par nekustam pašuma, zemes vien bas k starpgabala ar kadastra apz mējumu 6850
007 0292 (aptuveni 0,50 ha plat b ) pēc adreses “Pakalni š”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavin šanai.
34. Par zemes vien bas 0,3 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 004 0096 “Piesaule”
Cirmas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavin šanai.
35. Par zemes vien b m ar kadastra apz mējumiem 6860 008 0252; 6860 008 0254; 6860
008 0256; 6860 008 0033; 6860 008 0255; 6860 009 0249; 6860 009 0250; 6860 003 0110 Istras
pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavin šanai.
36. Par nekustam pašuma - dz vokļa Nr. 2, Ezera šķērsiela 6, Ludz , Ludzas novads
izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu.
37. Par nekustam pašuma “Jeļisejevi”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu.
38. Par kustam s mantas – traktora piekabes 1PTU-4.0, valsts re istr cijas Nr.P9274LZ
otr s izsoles rezult tu, protokola un treš s izsoles noteikumu, s kumcenas apstiprin šanu.
39. Par 2013.gada 23.maija Ludzas novada domes lēmuma „Par nekustam pašuma,
zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apz mējumu 6860 001 0630, 1,6 ha plat b , kas atrodas
Istras pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 10, 31.§) atcelšanu.
40. Par dz vokļa Nr.56, Latgales iel 51, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas proced ras
izbeigšanu.
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41. Par groz jumiem Ludzas novada domes 2009.gada 6.augusta sēdes lēmum „Par
dz vojam s telpas res ties bu piešķiršanu” (protokols Nr.6, 49.§).
42. Par atkl ta skiču konkursa „Maz s arhitekt ras formas – L cijas skulpt ras skiču
projekta izstr de” izsludin šanu.
43. Par Ludzas novada Bri u pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu un bibliotēkas
datoru, interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas
noteikumu apstiprin šanu.
44. Par Ludzas novada Cirmas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu un bibliotēkas
datoru, interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas
noteikumu apstiprin šanu.
45. Par Ludzas novada Isnaudas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu un bibliotēkas
datoru, interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas
noteikumu apstiprin šanu.
46. Par Ludzas novada Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēkas lietošanas noteikumu un
bibliotēkas datoru, interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas
izmantošanas noteikumu apstiprin šanu.
47. Par Ludzas novada Istras pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu un bibliotēkas
datoru, interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas
noteikumu apstiprin šanu.
48. Par Ludzas novada Nirzas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu un bibliotēkas
datoru, interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas
noteikumu apstiprin šanu.
49. Par Ludzas novada ukšu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu un bibliotēkas
datoru, interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas
noteikumu apstiprin šanu.
50. Par Ludzas novada Pildas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu un bibliotēkas
datoru, interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas
noteikumu apstiprin šanu.
51. Par Ludzas novada Pure u pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu un bibliotēkas
datoru, interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas
noteikumu apstiprin šanu.
52. Par Ludzas novada Rundēnu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu un bibliotēkas
datoru, interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas
noteikumu apstiprin šanu.
53. Par amatu savienošanas atļauju.
54. Par E.Mekša komandējumu uz Baltkrievijas Republiku.
55. Par A.Gendeles komandējumu uz Baltkrievijas Republiku.
56. Par A.Gendeles komandējumu uz Norvē ijas Karalisti.
57. Par atkritumu šķirošanas akcijas „Ludzas novad Skolēni šķiro!” balvu piešķiršanu.
58. Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas autoceļu programm 2014. gadam.
59. Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes vien bas ieskait šanu rezerves zemes
fond .
60. Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes vien bu atz šanu par piekr toš m
Ludzas novada pašvald bai.
61. Par noteikumu „Noteikumi par J.Soik na Ludzas m kslas skolas audzēk u vec ku
l dzfinansējumu izgl t bas programmas apguvē” apstiprin šanu.
62. Par groz jumiem Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta sēdes lēmum (protokols
Nr.20, 12.§) „Par vec ku l dzfinansējumu Ludzas novada izgl t bas iest dēs”.
63. Par pašvald bas stipendijas piešķiršanas l guma laušanu.
64. Par pašvald bas l dzfinansējuma piešķiršanu.
65. Par dz vokļa Nr.9 Latgales iel 242, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas proced ras
apturēšanu.
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66. Par nekustam pašuma “Purenes”, ar kadastra apz mējumu 6858 002 0820, Kreiči,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezult ta apstiprin šanu.
67. Par br vpusdienu un bezmaksas ēdin šanas intern t piešķiršanu.
68. Par amatu savienošanas atļauju.
69. Izpilddirektora p rskats par veikto darbu un pie emto lēmumu izpildes gaitu.
70. SIA “Ludzas medic nas centrs” 2014.gada 1.pusgada bilances anal ze.
71. Latgales ielas 51, Ludz , Ludzas novad iedz vot ju iesnieguma izskat šana.
1.§
Par zemes vien bas (starpgabala) ar kadastra apz m jumu 6801 006 0112 Franča Kempa
iel 9A, Ludza, Ludzas nov. sadal šanu div s zemes vien b s un adreses piešķiršanu
V.Kušners
Izskatot I. S., dz vo (adrese) un K.N, dz vo (adrese), 24.07.2014. iesniegumu,
re .14.08.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/2431, par zemes vien bas (starpgabala) 489 kv.m plat b ar
kadastra apz mējumu 6801 006 0112 Franča Kempa iel 9A, Ludza, Ludzas nov. sadal šanu
div s atsevišķ s zemes vien b s ar turpm ko vēlmi nopirkt vai iznom t no Ludzas novada
pašvald bas, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Ar Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr.33.13.§)
„Par zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai” 1.23.punktu tika atz ts,
ka zemes gabals (starpgabals) 489 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 006 0112
Fr.Kempa iel 9A, Ludza, Ludzas nov. ir piekr tošs Ludzas novada pašvald bai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumiem Nr.496 „Nekust m pašuma
lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma mērķu noteikšanas un mai as k rt ba”
16.1.punktu un 23.2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Ludzas novada Ludzas pilsētas teritorijas
pl nojuma un Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Sadal t Ludzas novada pašvald bai piekr tošo zemes vien bu (starpgabalu) 489 kv.m
plat b ar kadastra apz mējumu 6801 006 0112 Franča Kempa iel 9A, Ludza, Ludzas nov. div s
atsevišķ s zemes vien b s:
1. No zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6801 006 0112 atdal tai apb vei paredzētai
zemes vien bai 163 kv.m plat b (grafiskais pielikums Nr.1):
1.1. jaunizveidotam nekustamam pašumam, kura sast v atdal t zemes vien ba 163 kv.m
plat b , piešķirt pašuma nosaukumu Franča Kempa iela 9B, Ludza, Ludzas nov.,
1.2. piešķirt adresi Franča Kempa iela 9B, Ludza, Ludzas nov.,
1.3. noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 – individu lo dz vojamo m ju apbūve.
2. Paliekoš apb vei paredzētai zemes vien bai plat b 326 kv.m (grafiskais pielikums
Nr.2):
2.1. paliekošam nekustamam pašumam, kura sast v zemes vien ba 326 kv.m plat b ,
saglab t pašuma nosaukumu Franča Kempa iela 9A, Ludza, Ludzas nov.,
2.2. saglab t adresi Franča Kempa iela 9A, Ludza, Ludzas nov.,
2.3. noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 – individu lo dz vojamo m ju apbūve.
3. L gt VZD Latgales re ion l s nodaļas Rēzeknes biroju izdar t izmai as Ludzas novada
Ludzas pilsētas kadastra kartē un Nekust m pašuma valsts kadastra inform ciju sistēm un
izveidot divus jaunus nekustamos pašumus.
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2.§
Par pašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam pašumam
V.Kušners
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam pašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt J. P., personas kods XXX, nekustamam pašumam ar kadastra numuru 6850 004
0036, kura sast v zemes vien ba ar kadastra apz mējumu 6850 004 0036, pašuma nosaukumu
„Pujenes”, Cirmas pag., Ludzas nov..

3.§
Par uzm r t s zemes plat bas, lietošanas m rķa un apgrūtin jumu apstiprin šanu
V.Kušners
1.
Ar Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2014.gada 14.apr ļa sēdes
lēmumu Nr.1 „Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas
2013.gada 14.marta sēdes lēmuma Nr.2 pirm un otr punkt ” tika piešķirts lietošan un atz tas
pašuma ties bas O. S. uz zemes vien bu 2451 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001
0159 Kalna iel 14, Ludza, Ludzas nov., k mantojamai zemei l dzvērt gu zemi no Ludzas
pilsētas l dzvērt gas zemes kompens cijas fonda. SIA „Latvijasmernieks” (re istr cijas numurs
40003783960) 2014.gada 2.j lij veicot zemes vien bas Kalna iel 14, Ludza, Ludzas nov.
uzmēr šanu, tika precizēta zemes vien bas plat ba (no 2451 kv.m uz 2309 kv.m). Pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496 „Nekustam pašuma
lietošanas mērķu klasifik cija un nekustam pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as
k rt ba” 18.punktu, Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2014.gada
8.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8) un Ludzas novada domes teritori l s un att st bas
past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t O. S., personas kods XXX, mantojam s zemes vien bas zemes robežu
noteikšanas aktu un pl nu 2309 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0159 ( pašuma
kadastra numurs 6801 001 0159) Kalna iel 14, Ludza, Ludzas nov.. Zemes lietošanas mērķis ar
kodu 0601 – individu lo dz vojamo m ju apb ve.
2. Apstiprin t zemes vien bai ar kadastra apz mējumu 6801 001 0159 apgr tin jumu:
pierobeža – 0,2309 ha.
2.
Ar Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2013.gada 14.marta sēdes
lēmumu Nr.2 „Par groz jumiem Ludzas pilsētas zemes komisijas 1994.gada 21.j lija sēdes
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lēmuma Nr.15 pirm punkt ” tika piešķirts lietošan un atz tas pašuma ties bas O. S. uz zemes
vien bu 1119 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0160 Kalna iel 16, Ludza, Ludzas
nov., k mantojamai zemei l dzvērt gu zemi no Ludzas pilsētas l dzvērt gas zemes kompens cijas
fonda. SIA „Latvijasmernieks” (re istr cijas numurs 40003783960) 2014.gada 2.j lij veicot
zemes vien bas Kalna iel 16, Ludza, Ludzas nov. uzmēr šanu, tika precizēta zemes vien bas
plat ba (no 1119 kv.m uz 1073 kv.m). Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvald b m” 21.panta pirm s daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada
20.j nija noteikumu Nr.496 „Nekustam pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekustam
pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as k rt ba” 18.punktu, Ludzas novada pašvald bas
Ludzas pilsētas zemes komisijas 2014.gada 8.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8) un Ludzas
novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t O. S., personas kods XXX, mantojam s zemes vien bas zemes robežu
noteikšanas aktu un pl nu 1073 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0160 ( pašuma
kadastra numurs 6801 001 0160) Kalna iel 16, Ludza, Ludzas nov.. Zemes lietošanas mērķis ar
kodu 0601 – individu lo dz vojamo m ju apb ve.
2. Apstiprin t zemes vien bai ar kadastra apz mējumu 6801 001 0160 apgr tin jumu:
pierobeža – 0,1073 ha.
3.
Ar Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.13.7.§) „Par
zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu”
tika izbeigtas lietošanas ties bas N. B., personas kods XXX, uz zemes vien bu 595 kv.m plat b ar
kadastra apz mējumu 6801 007 0160 Gaismas iel 29, Ludza, Ludzas nov. un atz ts, ka ir
piekr toša Ludzas novada pašvald bai. SIA „KVINTESENCE” (re istr cijas numurs
42403023757) 2014.gada 28.maij veicot zemes vien bas Gaismas iel 29, Ludza, Ludzas nov.
uzmēr šanu, tika precizēta zemes vien bas plat ba (no 595 kv.m uz 565 kv.m). Pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496 „Nekustam pašuma
lietošanas mērķu klasifik cija un nekustam pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as
k rt ba” 18.punktu, Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2014.gada
13.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.9) un Ludzas novada domes teritori l s un att st bas
past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības, re istr cijas numurs 90000017453, piekr toš s
zemes vien bas zemes robežu noteikšanas aktu un pl nu 565 kv.m plat b ar kadastra
apz mējumu 6801 007 0160 ( pašuma kadastra numurs 6801 007 0160) Gaismas iel 29, Ludza,
Ludzas nov.. Zemes lietošanas mērķis ar kodu 0601 – individu lo dz vojamo m ju apb ve.
2. Apstiprin t zemes vien bai ar kadastra apz mējumu 6801 001 0159 apgr tin jumu:
2.1. pierobeža – 0,0565 ha,
2.2. zemes pašniekam nepiederoša b ve vai b ves daļa (68010070160001) – 0,0026 ha,
2.3. ekspluat cijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko t klu gaisvadu l niju pilsēt s un
ciemos ar nomin lo spriegumu l dz 20 kV – 0,0086 ha.
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4.§
Par zemes vien bas atz šanu par piekr tošu Ludzas novada pašvald bai
V.Kušners
Izskatot I. S., personas kods XXX, dz vo (adrese), 11.08.2014. iesniegumu, re .
11.08.2014. re . ar Nr.3.1.1.11.2/2367, par zemes nomas l guma noslēgšanu uz zemes vien bu
4,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6880 003 0442 „Saulītes”, ukšu pag., Ludzas nov., tika
konstatēts, ka:
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 6.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.13.3.§) tika
izbeigtas zemes lietošanas ties bas I. S. uz zemes vien bu 4,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu
6880 003 0442 „Saulītes”, ukšu pag., Ludzas nov. un noteikts, ka izmantot nomas pirmties bas
uz zemes vien bu tr s mēnešu laik pēc lēmuma pie emšanas datuma.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertifik tu izmantošanas likums” 25.panta 21 daļa, nosaka, ka zemes nomas pirmties bas personai
j izlieto viena gada laik no zemes past v g s lietošanas ties bas izbeigšan s. Ja minētaj termi
persona zemes nomas pirmties bas neizlieto, pašvald ba pie em lēmumu par attiec g s zemes
izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskait šanu rezerves zemes fond . Ja
pašvald ba lēmumu pie em l dz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas
pabeigšanai, bet, ja lēmumu pie em pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes
fond .
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 2.punkts nosaka, ka neapb vēta lauku
apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļ noteiktaj termi ir noslēgti zemes nomas
l gumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas likums” 25.panta 21 daļu, un Latvijas Republikas
likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s”
groz jumu 3.panta piekt s daļas 2.punktu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Saska ar Ludzas novada pašvald bas 2014.gada 13.augusta noslēgto zemes nomas
l gumu Nr.Z – 190/2014, zemes vien ba plat b 4,5 ha ar kadastra apz mējumu 6880 003 0442
„Saulītes”, ukšu pag., Ludzas nov. ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai.
5. §
Par zemes lietošanas m rķa mai u zemes vien bai
V.Kušners
Izskatot J. K., dz vo (adrese) , 14.07.2014. iesniegumus, re .15.07.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/2086, par zemes lietošanas mērķa mai u zemes vien bai ar kopējo plat bu 0,95 ha
(kadastra apz mējums 6888 001 0285) „Dekš i”, Pure u pag., Ludzas nov. no koda 0101 (zeme,
uz kuras galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darb ba ir mežsaimniec ba), jo pēc zemes gabala robežu pl na eksplik cijas meža
mas va plat ba ir 0,94 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496
„Nekust m pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rt ba” treš s nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu
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vai mai u šo noteikumu 16. vai 17.punkt minētajos gad jumos mēneša laik ierosina nekustam
pašuma pašnieks vai, ja t da nav, - tiesiskais vald t js, valsts vai vietēj s pašvald bas zemei - t s
lietot js vai, ja t da nav, - nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u
var ierosin t ar valsts vai pašvald bas instit cija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496
„Nekust m pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un mai as k rt ba” treš s nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja st jies spēk det lpl nojums
un neapb vētajai zemes vien bai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum noteiktajai pl notajai
(atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvald bas ukšu pagasta teritori lpl nojumu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496 „Nekust m pašuma
lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as
k rt ba” treš s nodaļas 18.punku un 17.6.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un
att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14
(Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Main t zemes vien bai 0,95 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6888 001 0285 „Dekšņi”,
Pure u pag., Ludzas nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk
darb ba ir mežsaimniec ba).
6.§
Par ku uztur šanai nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu
V.Kušners
Izskatot A. G., dz vo (adrese), 20.08.2014. iesniegumu, re .20.08.2014. ar
Nr.3.1.1.11.2/2508, par zemes vien bas 0,01 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6858 002 0526
„Dainas”, Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov. noteikšanu gar žas ēkas uzturēšanai.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta otr
daļa nosaka, ka l dz 2006.gada 1.j nijam pagasta, pilsētas ar lauku teritoriju, novada (turpm k pagasta) pašvald bai, kas pie em lēmumu par zemes piešķiršanu past v g lietošan .
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras pieder ba
1940.gada 21.j lij nav konstatēta, zemes reformas laik piekr t valstij un ierakst ma
zemesgr mat s uz valsts v rda, ja uz š s zemes ir juridisk m person m piederošas ēkas (b ves)
vai t d m fiziskaj m person m piederošas ēkas (b ves), kur m nav ties bu ieg t zemi pašum
saska ar zemes reformas likumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 4.punktu un Ludzas novada
domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt nepieciešamo zemes vien bu 0,01 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6858 002
0526 ( pašuma kadastra numurs 6858 002 0882) „Dainas”, Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov.,
A. G., personas kods XXX, piederoš s gar žas ēkas uzturēšanai.
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2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta otr daļu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 4.punktu zemes vien ba 0,01
ha plat b kadastra apz mējumu 6858 002 0526 „Dainas”, Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov. ir
piekr toša Latvijas valstij un ieskait ma rezerves zemes fond , jo nav pie emts Latvijas
Republikas Ministru kabineta r kojums.
7.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
V.Kušners
1.
Izskatot A. G., dz vo (adrese), 20.07.2014. iesniegumu, re . 20.07.2014. ar
Nr.31.1.1.7.1/2508, par zemes vien bas 0,01 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6858 002 0526
„Dainas”, Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov. noteikšanu gar žas ēkas uzturēšanai, kura ir
ieskait ta rezerves zemes fond .
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administrat v procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iest de vai tiesa nedr kst atteikties izlemt jaut jumu, pamatojoties uz
to, ka šis jaut jums nav noregulēts ar likumu vai citu rējo normat vo aktu (iest žu un tiesu
juridisk s obstrukcijas aizliegums). Tas nedr kst atteikties piemērot ties bu normu, pamatojoties
uz to, ka š ties bu norma neparedz piemērošanas meh nismu, ka tas nav piln gs vai nav izdoti citi
normat vie akti, kas tuv k regulētu attiec g s ties bu normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gad jumu, kad nav izveidota iest de vai nedarbojas iest de, kurai š ties bu norma ir j piemēro
vai cit d veid j piedal s t s piemērošan .
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.apr ļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes
p rvald bas likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju p rvald bu
(koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka p rvald bu nodrošina pašvald bas.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administrat vais
procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.apr ļa
noteikumi Nr.214 „Par Zemes p rvald bas likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvald bu zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un att st bas
past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. G., personas kods XXX, nom zemes vien bu 0,01 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6858 002 0526 ( pašuma kadastra numurs 6858 002 0882) „Dainas”, Martiši,
Isnaudas pag., Ludzas nov. ar 2014.gada 1.septembri uz diviem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas l gumu ar A. G., personas kods XXX, par zemes vien bu 0,01 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6858 002 0526 „Dainas”, Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov.,
termi no 2014.gada 1.septembra l dz 2016.gada 31.augustam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s vērt bas gad .
4. Iznom t jam ir ties bas vienpusēji lauzt nomas l gumu, ja pamatojoties uz rējiem
normat vajiem aktiem tiek main ts zemesgabala statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvald bas juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas l gumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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8. §
Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes vien bas ieskait šanu rezerves zemes fond
A.Trizna
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales re ion l s nodaļas Rēzeknes biroja, 2014.gada
14.j lija vēstuli Nr.9-02/337607-13/1 par inform cijas sniegšanu, re . Ludzas novada pašvald b
2014.gada 14.j lij ar Nr.3.1.1.7.1/761, tika konstatēts, ka Valsts zemes dienesta Latgales
re ion l s nodaļas Rēzeknes birojs ir izvērtējis 2014.gada 27.febru r iesniegto Ludzas novada
pašvald bas sarakstu, kur iekļauti zemes lietojumi par kuriem pie emti zemes komisiju
atzinumi. Nekustam pašuma valsts kadastra inform cijas sistēm uz J. M. v rda ir re istrēta
zemes vien ba 2,0 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 005 0134. Ar Rundēnu pagasta zemes
komisijas 1996.gada 25.apt ļa lēmumu Nr.46. (sēdes protokols Nr.65.), nolēma atjaunot J. M.,
pašuma ties bas uz zemi 2,0 ha plat b Škorlupovas s.
Ar 2001.gada 10.oktobra iesniegumu, J. M. atteic s no zemes Ludzas rajona Rundēnu
pagast , Škorlupovas s dž , l dza kompensēt zemes vērt bu sertifik tos.
Ar Valsts zemes dienesta Latgales re ion l s nodaļas 2001.gada 8.novembra lēmumu
Nr.5-3.2/217 „Par zemes kompens cijas piešķiršanu”, J. M. par zemi 5,14 ha plat b apstiprin ta
kompens cija – 15,0 sertifik tu apmēr .
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts zemes dienesta Latgales re ion l nodaļa ir
veikusi re istrēto datu labošanu atbilstoši arh va materi liem – zemes vien bas ar kadastra
apz mējumu 6892 005 0134 statuss no „zeme, par kuru pie emti zemes komisiju atzinumi par
pašuma ties bu atjaunošanu” nomain ts uz „zemes lietojums”.
Valsts zemes dienesta Latgales re ion l s nodaļas Rēzeknes birojs l dz Ludzas novada
pašvald bu izvērtēt esošo inform ciju un pie emt attiec go lēmumu par zemes vien bu ar kadastra
apz mējumu 6892 005 0134.
Ar 2005.gada 1.septembri st j s spēk Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums (turpm k – Privatiz cijas pabeigšanas
likums), kur noteikts, ka zemes past v gajiem lietot jiem, kuriem zeme piešķirama pašum par
samaksu, j veic ar zemes izpirkšanu saist t s darb bas un t ir j izpērk noteiktajos termi os.
Neizpildot kaut vienu no Privatiz cijas pabeigšanas likum minētajiem nosac jumiem noteiktajos
termi os, zemes past v gais lietot js zaudē zemes past v g s lietošanas ties bas.
Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 1.punkts nosaka, ka
juridiskaj m un fiziskaj m person m, kur m zeme piešķirta past v g lietošan , zemes past v g s
lietošanas ties bas izbeidzas ar 2006.gada 1.septembri, ja l dz 2006.gada 31.augustam nebija
iesniegts zemes izpirkšanas (pirkšanas) piepras jums un tas nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas
re istr . Atbilstoši Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai
izbeidzas zemes past v g s lietošanas ties bas šaj likum minētajos gad jumos, ieg st zemes
nomas pirmties bas uz t s lietošan bijušo zemi. Saska ar Privatiz cijas pabeigšanas likuma
p rejas noteikumu 17.punktu personai, kurai zemes past v g s lietošanas ties bas izbeidz s ar
2006.gada 1.septembri, zemes nomas pirmties bas izbeidzas 2007.gada 30.novembr .
Saska ar VZD interneta m jas lap atbilstoši Privatiz cijas pabeigšanas likuma 23.panta
ceturtajai daļai ievietoto inform ciju par Lauku zemes izpirkšanas re istr ierakst taj m zi m,
Ludzas novada pašvald ba konstatējusi, ka J. M. l dz 2006.gada 31.augustam nebija iesniegusi
zemes izpirkšanas (pirkšanas) piepras jumu VZD zemes vien bas 2,0 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6892 005 0134 izpirkšanai.
Sakar ar to, ka J. M. l dz 2006.gada 31.augustam nebija iesniegusi zemes izpirkšanas
(pirkšanas) piepras jumu zemes vien bas 2,0 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 005 0134,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, izpirkšanai (pirkšanai) un zemes izpirkšanas (pirkšanas)
ar Privatiz cijas
piepras jums nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas re istr , tad saska
pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 1.punktu J. M. zemes lietošanas ties bas izbeidz s
2006.gada 1.septembr , savuk rt zemes nomas pirmties bas J. M. bija j izmanto l dz 2007.gada
30.novembrim.
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Uz zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6892 005 0134, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads ēku nav.
Par neapb vētu zemi, uz kuru Privatiz cijas pabeigšanas likuma noteiktaj termi netiek
izmantotas nomas pirmties bas, pašvald bai saska
ar Privatiz cijas pabeigšanas likuma
25.panta otro prim daļu j pie em lēmums par attiec g s zemes izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai vai, gad jumos, kad lēmumu pašvald ba pie em pēc 2009.gada 30.decembra - par
ieskait šanu rezerves zemes fond .
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 23.panta ceturto daļu, 25.panta
pirm s daļas 1.punktu, otro daļu, otro prim daļu, un Ludzas novada domes teritori l s un
att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14
(Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt J. M., personas kods XXX, lietošanas ties bas uz zemes vien bu 2,0 ha plat b
ar kadastra apz mējumu 6892 005 0134, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, ar 2006.gada
1.septembri.
2. Nodot zemes vien bu 2,0 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 005 0134, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads rezerves zemes fond .
Saska ar Administrat v procesa likuma 70.pantu lēmums st jas spēk ar br di, kad tas
pazi ots adres tam, bet s tot pa pastu – sept taj dien pēc t nodošanas past .
Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 79.pantu, ir ties bas p rs dzēt
Administrat vaj rajona ties , Rēzeknes tiesu nam , Atbr vošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601,
viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas.
9. §
Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes vien bas atz šanu par piekr tošu Ludzas
novada pašvald bai
A.Trizna
Izskatot VZD Latgales re ion l s nodaļas Rēzeknes biroja, 2014. gada 14.j lija vēstuli
Nr.9-02/337607-13/2 par inform cijas sniegšanu, re . Ludzas novada pašvald b 2014.gada
14.j lij ar Nr.3.1.1.7.1/762, tika konstatēts, ka Valsts zemes dienesta Latgales re ion l s
nodaļas Rēzeknes birojs ir izvērtējis 2014.gada 27.febru r iesniegto Ludzas novada pašvald bas
sarakstu, kur iekļauti zemes lietojumi par kuriem pie emti zemes komisiju atzinumi. Nekustam
pašuma valsts kadastra inform cijas sistēm uz V. M., personas kods XXX, v rda ir re istrēta
zemes vien ba 0,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 005 0180.
Ar Rundēnu pagasta zemes komisijas 1996.gada 25.apr ļa lēmumu Nr.46 F (sēdes
protokols Nr.65.) nolēma piešķirt B. M. zemi pašum par samaksu 0,2 ha plat b .
Ar Rundēnu pagasta padomes 2006.gada 26.janv ra lēmumu Nr.01., nolēma p rre istrēt
zemi 0,2 ha plat b no B. M. uz V. M., personas kods XXX v rda.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts zemes dienesta Latgales re ion l nodaļa ir
veikusi re istrēto datu labošanu atbilstoši arh va materi liem – zemes vien bas ar kadastra
apz mējumu 6892 005 0180 statuss no „zeme, par kuru pie emti zemes komisiju atzinumi par
pašuma ties bu atjaunošanu” nomain ts uz „zemes lietojums”.
Valsts zemes dienesta Latgales re ion l s nodaļas Rēzeknes birojs l dz Ludzas novada
pašvald bu izvērtēt esošo inform ciju un pie emt attiec go lēmumu par zemes vien bu ar kadastra
apz mējumu 6892 005 0180.
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Ar 2005.gada 1.septembri st j s spēk Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums (turpm k – Privatiz cijas pabeigšanas
likums), kur noteikts, ka zemes past v gajiem lietot jiem, kuriem zeme piešķirama pašum par
samaksu, j veic ar zemes izpirkšanu saist t s darb bas un t ir j izpērk noteiktajos termi os.
Neizpildot kaut vienu no Privatiz cijas pabeigšanas likum minētajiem nosac jumiem noteiktajos
termi os, zemes past v gais lietot js zaudē zemes past v g s lietošanas ties bas.
Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 1.punkts nosaka, ka juridiskaj m
un fiziskaj m person m, kur m zeme piešķirta past v g lietošan , zemes past v g s lietošanas
ties bas izbeidzas ar 2006.gada 1.septembri, ja l dz 2006.gada 31.augustam nebija iesniegts
zemes izpirkšanas (pirkšanas) piepras jums un tas nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas re istr .
Saska
ar VZD interneta m jas lap atbilstoši Privatiz cijas pabeigšanas likuma
23.panta ceturtajai daļai ievietoto inform ciju par Lauku zemes izpirkšanas re istr ierakst taj m
zi m, Ludzas novada pašvald ba konstatējusi, ka V. M l dz 2006.gada 31.augustam nebija
iesniedzis zemes izpirkšanas (pirkšanas) piepras jumu VZD zemes vien bas 0,2 ha plat b ar
kadastra apz mējumu 6892 005 0180 izpirkšanai.
Sakar ar to, ka V. M. l dz 2006.gada 31.augustam nebija iesniedzis zemes izpirkšanas
(pirkšanas) piepras jumu zemes vien bas 0,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 005 0180,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, izpirkšanai (pirkšanai) un zemes izpirkšanas (pirkšanas)
piepras jums nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas re istr , tad saska
ar Privatiz cijas
pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 1.punktu V. M. zemes lietošanas ties bas izbeidz s
2006.gada 1.septembr .
Uz zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6892 005 0180 „Lidija”, Rundēni, Rundēnu
pag., Ludzas nov. atrodas ēkas.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 1.punks nosaka, ka zemes reformas laik
pašvald b m piekr t un uz attiec g s pašvald bas v rda zemesgr mat ierakst ma apb vēta lauku
apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas
l gumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 23.panta ceturto daļu, 25.panta
pirm s daļas 1.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 1.punktu, Latvijas
Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.apr ļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta
re istr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, un Ludzas novada domes teritori l s un
att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14
(Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t zemes plat bu zemes vien bai ar kadastra apz mējumu 6892 005 0180
„Lidija”, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov. – 0,056 ha.
2. Izbeigt V. M., personas kods XXX, lietošanas ties bas uz zemes vien bu 0,056 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6892 005 0180 „Lidija”, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov.,
ar 2006.gada 1.septembri.
3. Sakar ar to, ka uz zemes vien bas atrodas ēkas, zemes vien ba 0,056 ha plat b ar
kadastra apz mējumu 6892 005 0180 „Lidija”, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov. ir piekr toša
Ludzas novada pašvald bai.
Saska ar Administrat v procesa likuma 70.pantu lēmums st jas spēk ar br di, kad tas
pazi ots adres tam, bet s tot pa pastu – sept taj dien pēc t nodošanas past .
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Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 79.pantu, ir ties bas p rs dzēt
Administrat vaj rajona ties , Rēzeknes tiesu nam , Atbr vošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601,
viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas.
10. §
Par nekustam

pašuma lietošanas m rķa mai u
A.Trizna

1.
Izskatot S. R., personas kods XXX, dz vo (adrese), 22.07.2014. iesniegumu, re . Ludzas
novada pašvald b 23.07.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/2154, par lietošanas mērķa mai u zemes
vien b m 1,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 001 0036, 1,8 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6860 001 0037, 12,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 003 0013, 6,8 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6860 008 0015, 5,3 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 008
0016, Istras pagasts, Ludzas novads no koda 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba
ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir
mežsaimniec ba), tika konstatēts, ka nekustam pašuma valsts kadastra inform cijas sistēm
re istrētais nekustam pašuma lietošanas mērķis ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba) neatbilst Ludzas novada teritorijas pl nojumam un
zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu pl na eksplik ciju zemes vien bas ar
kadastra apz mējumu 6860 001 0036 kopplat ba ir 1,5 ha, tai skait meža zeme 1,5 ha, zemes
vien bas ar kadastra apz mējumu 6860 001 0037 kopplat ba ir 1,8 ha, tai skait meža zeme 1,7 ha,
zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6860 003 0013 kopplat ba ir 12,2 ha, tai skait
lauksaimniec b izmantojam zeme 0,5 ha un meža zeme 11,5 ha, zemes vien bas ar kadastra
apz mējumu 6860 008 0015 kopplat ba ir 6,8 ha, tai skait meža zeme 6,8 ha, zemes vien bas ar
kadastra apz mējumu 6860 008 0016 kopplat ba ir 5,3 ha, tai skait lauksaimniec b izmantojam
zeme 0,1 ha un meža zeme 5,2 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496 „Nekust m
pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rt ba” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk
det lpl nojums un neapb vētajai zemes vien bai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496 „Nekust m
pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rt ba” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt minētajos gad jumos mēneša laik ierosina nekustam pašuma pašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais vald t js, valsts vai vietēj s pašvald bas zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u var ierosin t ar valsts
vai pašvald bas instit cija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un mai as k rt ba”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.apr ļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta re istr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv r apstiprin ts ar pašvald bas saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apb ves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un att st bas
past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
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Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Main t zemes vien b m 1,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 001 0036, 1,8 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6860 001 0037, 12,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 003
0013, 6,8 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 008 0015, 5,3 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6860 008 0016, Istras pagasts, Ludzas novads nekustam pašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir mežsaimniec ba).
2.
Izskatot B. Z., personas kods XXX, dz vo (adrese), 31.07.2014. iesniegumu, re . Ludzas
novada pašvald b 31.07.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/2230, par lietošanas mērķa mai u zemes vien bai
16,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 009 0067, Rundēnu pagasts, Ludzas novads no
koda 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201
(zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir mežsaimniec ba), tika konstatēts, ka nekustam
pašuma valsts kadastra inform cijas sistēm re istrētais nekustam pašuma lietošanas mērķis ar
kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba) neatbilst Ludzas
novada teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar zemes robežu
pl na eksplik ciju zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6892 009 0067 kopplat ba ir 16,5 ha,
tai skait lauksaimniec b izmantojam zeme 2,5 ha un meža zeme 13,5 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496 „Nekust m
pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rt ba” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk
det lpl nojums un neapb vētajai zemes vien bai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496 „Nekust m
pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rt ba” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt minētajos gad jumos mēneša laik ierosina nekustam pašuma pašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais vald t js, valsts vai vietēj s pašvald bas zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u var ierosin t ar valsts
vai pašvald bas instit cija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un mai as k rt ba”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.apr ļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta re istr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv r apstiprin ts ar pašvald bas saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apb ves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un att st bas
past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Main t zemes vien bai 16,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 009 0067, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads nekustam pašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darb ba ir mežsaimniec ba).
3.
Izskatot SIA „XXX”, re istr cijas numurs, juridisk adrese, 14.08.2014. iesniegumu,
re . Ludzas novada pašvald b 14.08.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/2439, par lietošanas mērķa mai u
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zemes vien bai 6,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 007 0001, Istras pagasts, Ludzas
novads no koda 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu
0201 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir mežsaimniec ba), tika konstatēts, ka
nekustam pašuma valsts kadastra inform cijas sistēm re istrētais nekustam pašuma
lietošanas mērķis ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba)
neatbilst Ludzas novada teritorijas pl nojumam un zemes robežu pl na eksplik cijai. Saska ar
zemes robežu pl na eksplik ciju zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6860 007 0001
kopplat ba ir 6,2 ha, tai skait lauksaimniec b izmantojam zeme 1,2 ha un meža zeme 4,9 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496 „Nekust m
pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rt ba” 17.4. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa mai u ierosina: ja st jies spēk
det lpl nojums un neapb vētajai zemes vien bai lietošanas mērķis neatbilst det lpl nojum
noteiktajai pl notajai (atļautajai) izmantošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496 „Nekust m
pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rt ba” 18. punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u šo noteikumu 16.
vai 17.punkt minētajos gad jumos mēneša laik ierosina nekustam pašuma pašnieks vai, ja
t da nav, - tiesiskais vald t js, valsts vai vietēj s pašvald bas zemei - t s lietot js vai, ja t da nav,
- nomnieks (turpm k - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai mai u var ierosin t ar valsts
vai pašvald bas instit cija.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m pašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekust m pašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un mai as k rt ba”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.apr ļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta re istr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas pl nojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janv r apstiprin ts ar pašvald bas saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apb ves noteikumi un Grafisk daļa”
(novada domes sēdes protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes teritori l s un att st bas
past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Main t zemes vien bai 6,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 007 0001, Istras
pagasts, Ludzas novads nekustam pašuma lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galven
saimniecisk darb ba ir mežsaimniec ba).
11. §
Par zemes vien bu atdal šanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu
A.Trizna
Sakar ar to, ka ir nepieciešam ba Ludzas novada pašvald bai atdal t pašvald bai
piekr tošas zemes vien bas ar kadastra apz mējumiem 6860 003 0221, 6860 003 0222, 6860 004
0184 no nekustam pašuma ar kadastra numuru 6860 008 0252, Istras pagasts, Ludzas novads un
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam pašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.apr ļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta re istr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k ar Ludzas
novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
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Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvald ba, re istr cijas numurs 90000017453, atdala
pašvald bai piekr tošas zemes vien bas 1,0029 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 003 0221,
1,0 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 003 0222 un 1,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu
6860 004 0184 no nekustam pašuma ar kadastra numuru 6860 008 0252, Istras pagasts, Ludzas
novads.
2. Atdal taj m zemes vien b m 1,0029 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 003 0221,
1,0 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 003 0222 un 1,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu
6860 004 0184, Istras pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo pašumu ar nosaukumu
„Veckonecpole”.
3. Piešķirt nekustamajam pašumam ar kadastra numuru 6860 008 0252 Istras pagasts,
Ludzas novads, kurš pēc atdal šanas sast v no zemes vien b m 2,9 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6860 003 0110, 4,3 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 008 0033, 4,8 ha plat b
ar kadastra apz mējumu 6860 008 0252, 4,3619 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 008
0254, 4,4 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 008 0255, 2,8 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6860 008 0256, 5,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 009 0249, 4,2 ha plat b
ar kadastra apz mējumu 6860 009 0250, nosaukumu „ rzemnieki”.
12. §
Par zemes nomas ties bas piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
A.Trizna
Izskatot I. T., personas kods XXX, dz vo (adrese), 13.08.2014. iesniegumu, re . Ludzas
novada pašvald b 13.08.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/2414, par zemes nomas l guma noslēgšanu, tika
konstatēts, ka ar Ludzas rajona Pildas pagasta padomes sēdes 2009.gada 4.febru ra lēmumu
(protokols Nr.1.,3.p.) tika izbeigtas lietošanas ties bas E. D. uz zemes vien bu 0,2 ha plat b ar
kadastra apz mējumu 6886 001 0561, Pildas pagasts, Ludzas novads.
2009.gada 20.apr l uz zemes vien bu 0,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 001
0561 noslēgts lauku apvidus zemes nomas l gums Nr.5 starp Pildas pagasta padomi un E. D.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.febru ra lēmumu (protokols Nr.2.,8.§,122.p.)
nolēma atz t, ka zemes vien ba 0,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 001 0561, Pildas
pagasts, Ludzas novads ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai.
Ar 2014.gada 5.augusta vienošan s Nr.Z-189/2014 starp Ludzas novada pašvald bu un E.
D., izbeigts pirms termi a notecējuma 2009.gada 20.apr ļa lauku apvidus zemes nomas l gums
Nr.5 uz zemes vien bu 0,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6886 001 0561.
Uz zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6886 001 0561, Pildas pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
Ludzas novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvald bas zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novad ” 3.punkts nosaka, ka neapb vēta zemesgabala bez apb ves
ties b m, kura plat ba nep rsniedz 1,0 ha nomas maksas apmērs gad ir 2% no zemes kadastr las
vērt bas plus PVN – bet ne maz k par EUR 7,00 gad plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvald bas saistošo
noteikumu Nr.18 „Par pašvald bas 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 att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
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Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt I. T., personas kods XXX, nom zemes vien bu 0,2 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6886 001 0561, Pildas pagasts, Ludzas novads ar 2014.gada 1.septembri bez
apb ves ties b m uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas l gumu ar I. T. personas kods XXX, uz zemes vien bu 0,2 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6886 001 0561, Pildas pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 2,0 % gad no zemes vien bas kadastr l s vērt bas plus PVN, bet
ne maz k par EUR 7,00 gad plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas juridiskai nodaļai sast d t zemes nomas l gumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
13. §
Par plat bu apstiprin šanu Ludzas novada pašvald bai vald jum
esoš m zemes vien b m Briģu pagasta, Isnaudas pagasta, Istras pagasta,
Pildas pagasta un Rund nu pagasta teritorij s
A.Trizna
Ludzas novada pašvald ba 2014.gada 13.august sa ēma Valsts zemes dienesta
elektronisko vēstuli ar sarakstu „Zemes vien bas ar statusu – Pašvald bai piekrit g zeme”
pielikum , kur l gts izvērtēt no Nekustam pašuma valsts kadastra inform cijas sistēmas
iekļauto inform ciju par Ludzas novada pašvald bai tiesisk vald jum esoš m zemes vien b m
Briģu pagasta, Isnaudas pagasta, Istras pagasta, Pildas pagasta un Rund nu pagasta
teritorij s, kur m plat bas Nekust m pašuma valsts kadastra inform cijas sistēm neatbilst ar
kadastra karti un pie emt attiec gu lēmumu par zemes plat bu apstiprin šanu, un iesniegt to VZD
Latgales re ion l s nodaļas Rēzeknes biroj .
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.apr ļa noteikumu Nr.263
„Kadastra objekta re istr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi” sest s nodaļas
132.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t zemes vien bai ar zemes kadastra apz mējumu 6846 001 0143 Bri u pag.,
Ludzas nov. plat bu – 0,7498 ha, saska ar grafisko pielikumu.
2. Apstiprin t zemes vien bai ar zemes kadastra apz mējumu 6846 007 0134 Bri u pag.,
Ludzas nov. plat bu – 0,611 ha, saska ar grafisko pielikumu.
3. Apstiprin t zemes vien bai ar zemes kadastra apz mējumu 6846 007 0486 Bri u pag.,
Ludzas nov. plat bu – 0,1915 ha, saska ar grafisko pielikumu.
4. Apstiprin t zemes vien bai ar zemes kadastra apz mējumu 6858 006 0067 Isnaudas pag.,
Ludzas nov. plat bu – 0,1503 ha, saska ar grafisko pielikumu.
5. Apstiprin t zemes vien bai ar zemes kadastra apz mējumu 6858 008 0120 Isnaudas pag.,
Ludzas nov. plat bu – 0,1367 ha, saska ar grafisko pielikumu.
6. Apstiprin t zemes vien bai ar zemes kadastra apz mējumu 6860 001 0330 Istras pag.,
Ludzas nov. plat bu – 0,8698 ha, saska ar grafisko pielikumu.
7. Apstiprin t zemes vien bai ar zemes kadastra apz mējumu 6886 001 0373 Pildas pag.,
Ludzas nov. plat bu – 0,1382 ha, saska ar grafisko pielikumu.
8. Apstiprin t zemes vien bai ar zemes kadastra apz mējumu 6886 004 0140 Pildas pag.,
Ludzas nov. plat bu – 1,2458 ha, saska ar grafisko pielikumu.
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9. Apstiprin t zemes vien bai ar zemes kadastra apz mējumu 6886 007 0252 Pildas pag.,
Ludzas nov. plat bu – 0,0463 ha, saska ar grafisko pielikumu.
10. Apstiprin t zemes vien bai ar zemes kadastra apz mējumu 6892 005 0093 Rundēnu
pag., Ludzas nov. plat bu – 0,3364 ha, saska ar grafisko pielikumu.
14. §
Par zemes vien bu piekrit bu Ludzas novada pašvald bai
A.Trizna
Ar Ludzas novada domes sēdes 2014.gada 22.maija lēmumu (protokols Nr.8.,7.§) tika
izbeigtas lietošanas ties bas V. G., personas kods XXX uz zemes vien b m ar kadastra
apz mējumiem 6846 007 0209, 6846 007 0212, 6846 007 0214, 6846 007 0220, 6846 007 0221,
6846 007 0529, 6846 002 0023, 6846 007 0386, Bri u pagasts, Ludzas novads un noteikts, ka V.
G. ir ties bas izmantot nomas pirmties bas uz zemes vien b m ar kadastra apz mējumiem 6846
007 0209, 6846 007 0212, 6846 007 0214, 6846 007 0220, 6846 007 0221, 6846 007 0529, 6846
002 0023, 6846 007 0386 tr s mēnešu laik no lēmuma pie emšanas datuma. Uz zemes
vien b m ēku nav.
Ludzas novada pašvald ba 2014.gada 4.j lij noslēdza zemes nomas l gumu Nr.Z102/2014 ar V. G. par zemes vien b m 0,52 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6846 007 0209,
2,4 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6846 007 0212, 0,94 ha plat b ar kadastra apz mējumu
6846 007 0214, 2,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6846 007 0220, 1,2 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6846 007 0221, 0,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6846 007 0529, 3,8 ha plat b
ar kadastra apz mējumu 6846 002 0023, 3,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6846 007 0386,
Bri u pagasts, Ludzas novads.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laik
pašvald b m piekr t un uz attiec g s pašvald bas v rda zemesgr mat s ierakst ma neapb vēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2¹ daļ noteiktaj termi ir noslēgti zemes
nomas l gumi.
Pamatojoties uz, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 2.punktu un Ludzas novada
domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Saska ar Ludzas novada pašvald bas 2014.gada 4.j lij noslēgto zemes nomas l gumu
Nr.Z-102/2014, zemes vien bas 0,52 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6846 007 0209, 2,4 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6846 007 0212, 0,94 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6846 007
0214, 2,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6846 007 0220, 1,2 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6846 007 0221, 0,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6846 007 0529, 3,8 ha plat b
ar kadastra apz mējumu 6846 002 0023, 3,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6846 007 0386,
Bri u pagasts, Ludzas novads ir piekr tošas Ludzas novada pašvald bai.
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15. §
Par adreses piešķiršanu kai
A.Trizna
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adres cijas sistēmas noteikumi”, un Ludzas novada domes teritori l s un
att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14
(Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt gar ža ēkai , kura atrodas uz zemes vien bas 2,6844 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6892 005 0205 „Tirgus”, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov. (gar ža ēkas
atrašanas vieta, saska ar lēmuma grafisko pielikumu) adresi „Gar ža”, Rundēni, Rundēnu
pag., Ludzas nov..
16.§
Par licenc to amatierzveju - makšķer šanu Lielaj Kurmas ezer un Mazaj Kurmas ezer
A.Strazds, A.Gendele
Uzklausot zi ojumu par precizējumiem lēmuma projekta 2.punkt , sēdes vad t ja
A.Gendele aicina balsot par lēmuma projektu ar precizējumiem.
Ludzas novada dome ir izskat jusi SIA „XXX”, re .Nr., adrese, 2014.gada 25.j nija
iesniegumu (re istrēts 27.06.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/1956), kur , sakar ar licencēt s
makšķerēšanas nolikumu darb bas laika beig m, l dz atļaut SIA „XXX” turpin t licencēt s
makšķerēšanas Lielaj Kurmas ezer un Mazaj Kurmas ezer organizēšanu.
Saska ar Civillikuma 2. pielikumu Lielais Kurmas ezers un Mazais Kurmas ezers ir
ezers, kuros zvejas ties bas pieder valstij.
Ludzas novada pašvald bas 28.07.2011. saistošo noteikumu Nr. 17 „Par licencēto
makšķerēšanu Lielaj Kurma ezer ” un 28.07.2011. saistošo noteikumu Nr. 18 „Par licencēto
makšķerēšanu Mazaj Kurma ezer ” Zemkop bas ministrij saska ots licencēt s makšķerēšanas
nolikums darb bas termi š bija l dz 28.07.2014.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par denstilpju un
r pniecisk s zvejas ties bu nomu un zvejas ties bu izmantošanas k rt bu” 13.punkts nosaka, ka
r pniecisk s zvejas ties bas publiskajos de os (ar j ras piekrastē) un citos iekšējos de os,
kuros zvejas ties bas pieder valstij, pildot dele ēt s valsts (izpildvaras) funkcijas, iznom vietēj
pašvald ba.
14.10.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.574 „Licencēt s amatierzvejas —
makšķerēšanas — k rt ba” 16.punkts nosaka, ka denstilpes licencēt s makšķerēšanas nolikumu
izstr d uz laiku, kas nep rsniedz tr s gadus. Pēc trim gadiem nolikumu p rskata un saska o.
14.10.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.574 „Licencēt s amatierzvejas —
makšķerēšanas — k rt ba” 4.punkts nosaka, ka Licencēto makšķerēšanu organizē vietēj
pašvald ba, kuras administrat vaj teritorij atrodas attiec g denstilpe, vai š das pašvald bas
pilnvarota juridisk persona, vai pilnvarots denstilpes nomnieks, vai pašnieks, kas ir noslēdzis
atbilstošu l gumu ar pašvald bu par licencēt s makšķerēšanas organizēšanu (turpm k – licencēt s
makšķerēšanas organizēt js).
emot vēr iepriekšminēto un pamatojoties uz 14.10.2003. Ministru kabineta noteikumu
Nr.574 „Licencēt s amatierzvejas — makšķerēšanas — k rt ba” 4., 10., 16., Ludzas novada
domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
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Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pilnvarot Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoru S.Jakovļevu izsniegt pilnvaru SIA
„XXX”, re .Nr., adrese, licencēt s amatierzvejas - makšķerēšanas nolikuma izstr dei Lielaj
Kurma ezer un Mazaj Kurma ezer .
2. SIA „XXX”, re .Nr., adrese, iesniegt Ludzas novada pašvald bas domei izskat šanai
licencēt s amatierzvejas - makšķerēšanas nolikumu, k ar veikt visas darb bas, kas saist tas ar
licencēt s amatierzvejas - makšķerēšanas organizēšanu un ieviešanu Lielaj Kurma ezer un
Mazaj Kurma ezer saska ar 2003.gada 14.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.574
„Licencēt s amatierzvejas - makšķerēšanas - k rt ba”.
3. Uzdot licencēt s amatierzvejas - makšķerēšanas nolikum zvejai Lielaj Kurma ezer
un Mazaj Kurma ezer iestr d t punktu, kas nosaka, ka Ludzas novada Pildas pagast
deklarētajiem iedz vot jiem licencēt makšķerēšana ir bezmaksas.
17.§
Par Deleģ šanas l guma sl gšanu
I. Igovena
LR likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas 27.punkts nosaka, ka dome var
izskat t jebkuru jaut jumu, kas ir attiec g s pašvald bas p rzi , turkl t tikai dome var pie emt
lēmumus citos likum paredzētajos gad jumos.
eotelpisk s inform cijas likuma 6.pants nosaka, ka vietēj s pašvald bas atbilstoši sav m
funkcij m, uzdevumiem un kompetencei, k ar Latvijas Republikai saistoš m starptautiskaj m
ties bu norm m ikgadēj budžeta ietvaros:
1) organizē savu funkciju izpildei nepieciešam s eotelpisk s inform cijas ieg šanu un
uzturēšanu, nosaka šo funkciju finansēšanas un izmantošanas k rt bu un nodrošina
sadarb bu ar cit m iest dēm eotelpisk s inform cijas aprites jom , piemēram, ar
Latvijas eotelpisk s inform cijas a ent ru un Valsts zemes dienestu;
2) nodrošina savai darb bai nepieciešam s eotelpisk s inform cijas un pakalpojumu
savlaic gu atjaunin šanu un uzturēšanu;
3) nodrošina padotaj s instit cij s un iest dēs š likuma pras bu ievērošanu
eotelpisk s inform cijas aprites jom .
eotelpisk s inform cijas likuma 13.panta sest daļa nosaka, ka vietēj pašvald ba, lai
nodrošin tu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administrat vo teritoriju izveido un
uztur augstas detaliz cijas topogr fisk s inform cijas datub zi atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai augstas detaliz cijas topogr fisk s inform cijas specifik cijai, veic iesniegt s
inform cijas p rbaudi un nodrošina datub zes sadarbspēju ar centr lo datub zi Ministru kabineta
noteiktaj k rt b . Pašvald bas dome nosaka augstas detaliz cijas topogr fisk s inform cijas
iesniegšanas un pie emšanas k rt bu. Iepriekš minēt likuma 13.panta sept t daļa nosaka, ka
vietējai pašvald bai ir ties bas dele ēt š panta sestaj daļ minēto uzdevumu, slēdzot dele ējuma
l gumu Valsts p rvaldes iek rtas likum noteiktaj k rt b .
Valsts p rvaldes iek rtas likuma 40.panta otr daļa nosaka, ka priv tpersonai p rvaldes
uzdevumu var dele ēt ar rēju normat vo aktu vai l gumu, ja tas paredzēts rēj normat vaj akt ,
ievērojot š likuma 41.panta otr s un treš s daļas noteikumus. Likuma 45.panta otr daļa nosaka,
ka par pastarpin t s p rvaldes iest des uzdevumu dele ēšanu lemj attiec g s atvasin t s
publisk s personas org ns, kas informē tieš s p rvaldes iest di, kurai attiec g atvasin t
publisk persona ir padota. Ja dele ēšanas termi š p rsniedz gadu, dele ēšanas l gumu pirms t
noslēgšanas saska o ar šo tieš s p rvaldes iest di.
Priekšlikums Dele ējuma l gumu par Ludzas novada pašvald bas topogr fisk s
inform cijas datub zes uzturēšanu slēgt uz 5 (pieciem) gadiem.
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Šobr d Saeim tiek skat ti groz jumi eotelpisk s inform cijas likum , kas paredz šobr d
izmantoto Baltijas 1977.gada norm lo augstuma sistēmu aizst t ar Eiropas Vertik l s atskaites
sistēmu. Tas noz mē, ka visas l dz tam uzkr t s augstuma vērt bas neb s pareizas un ka b s
j veic to p rrēķin šana. Š s izmai as skar visus kartogr fiskos materi lus. Vistieš kaj mēr tas
ietekmē pašvald bu k Augstas detaliz cijas topogr fisk s inform cijas (ADTI) datub zes
turēt ju. Lai varētu veikt ADTI datub zes augstuma atz mju autom tisku p rrēķin šanu, esošai
pašvald bas datub zei ir j b t atbilstoš specifik cij , pretēj gad jum netiks veikta korekta
augstuma p rrēķin šana.
Esošais Ludzas novada administrat v s teritorijas datub zes uzturēt js SIA “XXX” nespēj
uzturēt ADTI atbilstoš specifik cij (pielikum Nr.1 VZD vēstule). Ir sa emts pied v jums no
SIA “XXX” (pielikums Nr.2) par eotelpisk s inform cijas datub zes uzturēšanu.
emot vēr Ludzas novada domes Teritori l s un att st bas past v g s komitejas
2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, Finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt Dele ējuma l gumu ar SIA „XXX” par Augstas detaliz cijas topogr fisk s
inform cijas datub zes izveidošanas un uzturēšanas funkcijas nodrošin šanu (turpm k- ADTID
uzturēšana) Ludzas novada administrat vaj teritorij uz pieciem gadiem (l guma projekts
pielikum Nr.3 uz 7 lap m).
2. Ar dele ējuma l guma ar SIA “XXX” spēk st šanos, lauzt dele ējuma l gumu ar SIA
“XXX”.
3. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdēt ju Al nu Gendeli parakst t Dele ējuma
l gumu.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas sekret rei I.Vondai nos t t Vides aizsardz bas un
re ion l s att st bas ministrijai Dele ējuma l guma projektu saska ošanai.
18.§
Par nekustam

pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da k rt b
S.Vasiļevska

1.
emot vēr , ka J. A., personas kods XXX, deklarēt dz vesvieta (adrese), nav savlaic gi
veikusi aprēķin tos nekustam pašuma nodokļa maks jumus par pašumu Dagdas iela 1-16,
Ludza, Ludzas novads, kadastra Nr. 6801 900 1868, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto
nodokļu maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma
naudas maks jumu piedzi u bezstr da k rt b Ludzas novada pašvald bas budžet .
11.02.2014. J. A., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu Dagdas iela 1-16, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 6801
900 1868, tika pazi ots par nekustam
pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nos tot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-3355 pēc adreses: 18. novembra
iela 25-24, Ludza, Ludzas nov., LV-5701.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-3355 izriet,
ka J. A., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”, par
nekustamo pašumu Dagdas iela 1-16, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 6801 900 1868,
kas sast v no dz vokļa Nr.16 ar kopējo plat bu 120 kv.m. un zemes gabala, 2014.gad j samaks
nodoklis EUR 12,43, par ds par iepriekšējo periodu EUR 10,44, nokavējuma nauda EUR 1,14,
kop EUR 24,01.
Pazi ojums st jas spēk 18.02.2014., kļuva neapstr dams ar 18.03.2014.
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Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka J. A. 2014.gad nav maks jusi nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2014.gada 20.maij nos t ja vi ai br din jumu Nr.3.1.1.8.2./644 par st vokli uz 2014.gada
20.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln
apmēr un noteiktajos termi os. Br din jums st jas spēk 2014.gada 27.maij .
Tomēr, ar pēc br din juma nos t šanas, J. A. nav samaks jusi nekustam pašuma
nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu Dagdas iela 1-16, Ludza, Ludzas novads, uz
2014.gada 20.maiju sast d ja EUR 18,35(par zemi: pamatpar ds –EUR 4,87, nokavējuma nauda
EUR 0,48; par ēk m: pamatpar ds – EUR 11,79, nokavējuma nauda EUR 1,21), kas ir
piedzenama no J. A. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek 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.
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 ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no J. A. personas kods XXX, nenomaks to nekustam pašuma nodokli par
nekustamo pašumu Dagdas iela 1- 16, Ludza, Ludzas novads, EUR 22,34 (par zemi:
pamatpar ds - EUR 5,77, nokavējuma nauda - EUR 0,75; par ēk m: pamatpar ds - EUR 14,00,
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nokavējuma nauda - EUR 1,82), pēc st vokļa uz 28.08.2014. bezstr da k rt b , piedzi u vēršot uz
par dnieka naudas l dzekļiem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka
ien kumiem, noguld jumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m,
t s p rdodot un nekustamo pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt s dz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
S dz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
2.
emot vēr , ka V. K., personas kods XXX, deklarēt dz vesvieta (adrese), nav savlaic gi
veikusi aprēķin tos nekustam pašuma nodokļa maks jumus par pašumu Blauma a iela 13-28,
Ludza, Ludzas novads, kadastra Nr. 6801 900 2052, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto
nodokļu maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma
naudas maks jumu piedzi u bezstr da k rt b Ludzas novada pašvald bas budžet .
11.02.2014. V. K., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu Blauma a iela 13-28, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru
6801 900 2052, tika pazi ots par nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nos tot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-2806 pēc adreses: Partiz nu iela
25, Balvi, Balvu nov., LV-4501.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-2806 izriet,
ka V. K., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”, par
nekustamo pašumu Blauma a iela 13-28, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 6801 900
2052, kas sast v no dz vokļa Nr.28 ar kopējo plat bu 59 kv.m. un zemes gabala, 2014.gad
j samaks nodoklis EUR 9,64, par ds par iepriekšējo periodu EUR 9,54, nokavējuma nauda EUR
1,01, kop EUR 20,19.
Pazi ojums st jas spēk 18.02.2014., kļuva neapstr dams ar 18.03.2014.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka V. K. 2014.gad nav maks jusi nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2014.gada 20.maij nos t ja vi ai br din jumu Nr.3.1.1.8.2./662 par st vokli uz 2014.gada
20.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln
apmēr un noteiktajos termi os. Br din jums st jas spēk 2014.gada 27.maij .
Tomēr, ar pēc br din juma nos t šanas, V. K. nav samaks jusi nekustam pašuma
nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu Blauma a iela 13-28, Ludza, Ludzas
novads, uz 2014.gada 20.maiju sast d ja EUR 15,87(par zemi: pamatpar ds –EUR 2,90,
nokavējuma nauda EUR 0,30; par ēk m: pamatpar ds – EUR 11,46, nokavējuma nauda EUR
1,21), kas ir piedzenama no V. K. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek 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.
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 ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
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rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no V. K. personas kods XXX, nenomaks to nekustam pašuma nodokli par
nekustamo pašumu Blauma a iela 13-28, Ludza, Ludzas novads, EUR 19,06 (par zemi:
pamatpar ds - EUR 3,40, nokavējuma nauda - EUR 0,48; par ēk m: pamatpar ds - EUR 13,37,
nokavējuma nauda - EUR 1,81), pēc st vokļa uz 28.08.2014. bezstr da k rt b , piedzi u vēršot uz
par dnieka naudas l dzekļiem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka
ien kumiem, noguld jumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m,
t s p rdodot un nekustamo pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt s dz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
S dz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
3.
emot vēr , ka E. R., personas kods XXX, deklarēt dz vesvieta (adrese), nav savlaic gi
veikusi aprēķin tos nekustam pašuma nodokļa maks jumus par pašumu Blauma a iela 13-18,
Ludza, Ludzas novads, kadastra Nr. 6801 900 1931, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto
nodokļu maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma
naudas maks jumu piedzi u bezstr da k rt b Ludzas novada pašvald bas budžet .
11.02.2014. E. R., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu Blauma a iela 13-18, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru
6801 900 1931, tika pazi ots par nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nos tot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-7800 pēc adreses: Ezersala,
Zvirgzdenes pag., Ciblas nov., LV-5752.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-7800 izriet,
ka E. R., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”, par
nekustamo pašumu Blauma a iela 13- 18, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 6801 900
1931, kas sast v no dz vokļa Nr.18 ar kopējo plat bu 77 kv.m. un zemes gabala, 2014.gad
j samaks nodoklis EUR 11,79, par ds par iepriekšējo periodu EUR 11,67, nokavējuma nauda
EUR 1,25, kop EUR 24,71.
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Pazi ojums st jas spēk 18.02.2014., kļuva neapstr dams ar 18.03.2014.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka E. R. 2014.gad nav maks jusi nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2014.gada 20.maij nos t ja vi ai br din jumu Nr.3.1.1.8.2./674 par st vokli uz 2014.gada
20.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln
apmēr un noteiktajos termi os.
Br din jums netika iesniegts adres tam, un pas t jums atpakaļ tika nos t ts pašvald bai.
Saska ar Pazi ošanas likuma 8.panta ceturto daļu, ja no pasta tiek sa emta izzi a par
s t juma izsniegšanu vai atpakaļ nos t ts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta
pazi ošanas faktu.
L dz šim laikam E. R. nav samaks jusi nekustam pašuma nodokli un nokavējuma
naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu Blauma a iela 13- 18, Ludza, Ludzas
novads, uz 2014.gada 20.maiju sast d ja EUR 19,46 (par zemi: pamatpar ds –EUR 3,78,
nokavējuma nauda EUR 0,39; par ēk m: pamatpar ds – EUR 13,79, nokavējuma nauda
EUR 1,50), kas ir piedzenama no E. R. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek 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.
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 ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
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Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no E. R. personas kods XXX, nenomaks to nekustam pašuma nodokli par
nekustamo pašumu Blauma a iela 13-18, Ludza, Ludzas novads, EUR 23,30 (par zemi:
pamatpar ds - EUR 4,43, nokavējuma nauda - EUR 0,59; par ēk m: pamatpar ds - EUR 16,09,
nokavējuma nauda - EUR 2,19), pēc st vokļa uz 28.08.2014. bezstr da k rt b , piedzi u vēršot uz
par dnieka naudas l dzekļiem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka
ien kumiem, noguld jumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m,
t s p rdodot un nekustamo pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt s dz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
S dz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
4.
emot vēr , ka V. Z., personas kods XXX, deklarēt dz vesvieta (adrese), nav savlaic gi
veikusi aprēķin tos nekustam pašuma nodokļa maks jumus par pašumu „Grinfild”, Istras
pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6860 009 0195, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto
nodokļu maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma
naudas maks jumu piedzi u bezstr da k rt b Ludzas novada pašvald bas budžet .
27.02.2014. V. Z., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu „Grinfild”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
6860 009 0195, tika pazi ots par nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nos tot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-7964 pēc adreses: "Kalni i",
Novički, Šķaunes pag., Dagdas nov., LV-5695.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-7964 izriet,
ka V. Z., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”, par
nekustamo pašumu „Grinfild”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6860 009 0195,
kas sast v no zemes gabala ar kopējo plat bu 20,08 ha, 2014.gad j samaks nodoklis EUR
71,88, par ds par iepriekšējo periodu EUR 95,82, nokavējuma nauda EUR 11,05, kop EUR
178,75.
Pazi ojums st jas spēk 06.03.2014., kļuva neapstr dams ar 06.04.2014.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka V. Z. 2014.gad nav maks jusi nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2014.gada 20.maij nos t ja vi ai br din jumu Nr.3.1.1.8.2./682 par st vokli uz 2014.gada
20.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln
apmēr un noteiktajos termi os.
Br din jums netika iesniegts adres tam, un pas t jums atpakaļ tika nos t ts pašvald bai.
Saska ar Pazi ošanas likuma 8.panta ceturto daļu, ja no pasta tiek sa emta izzi a par
s t juma izsniegšanu vai atpakaļ nos t ts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta
pazi ošanas faktu.
L dz šim laikam V. Z. nav samaks jusi nekustam pašuma nodokli un nokavējuma
naudu.
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Kopēj nodokļu par da summa par pašumu „Grinfild”, Istras pagasts, Ludzas novads, uz
2014.gada 20.maiju sast d ja EUR 39,64 (par zemi: pamatpar ds –EUR 38,92, nokavējuma
nauda EUR 0,72), kas ir piedzenama no V. Z. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek 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.
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 ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no V. Z., personas kods XXX, nenomaks to nekustam pašuma nodokli par
nekustamo pašumu „Grinfild”, Istras pagasts, Ludzas novads, EUR 59,73 (par zemi:
pamatpar ds – EUR 56,89, nokavējuma nauda – EUR 2,84), pēc st vokļa uz 28.08.2014.
bezstr da k rt b , piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem, kas par dniekam pien kas no
cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem, kustamo mantu, tai skait
mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt s dz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
S dz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
5.
emot vēr , ka J. Š., personas kods XXX, deklarēt dz vesvieta (adrese), nav savlaic gi
veicis aprēķin tos nekustam pašuma nodokļa maks jumus par pašumu T lavijas iela 43,
Ludza, Ludzas novads, kadastra Nr. 6801 005 0095, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto
nodokļu maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma
naudas maks jumu piedzi u bezstr da k rt b Ludzas novada pašvald bas budžet .
11.02.2014. J. Š., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu T lavijas iela 43, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 6801
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005 0095, tika pazi ots par nekustam
pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nos tot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-5884 pēc adreses: T lavijas iela
43-3, Ludza, Ludzas novads, LV-5701.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-5884 izriet,
ka J. Š., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”, par
nekustamo pašumu T lavijas iela 43, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 6801 005 0095,
kas sast v no zemes gabala ar kopējo plat bu – 782 kv.m. (1/3 dom.daļa) un dz vojam s m jas ar
kopējo plat bu – 176,50 kv.m. (1/3 dom.daļa). 2014.gad j samaks nodoklis EUR 10,74, par ds
par iepriekšējo periodu EUR 9,32, nokavējuma nauda EUR 1,00, kop EUR 21,06.
Pazi ojums st jas spēk 18.02.2014., kļuva neapstr dams ar 18.03.2014.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka J. Š. 2014.gad nav maks jis nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2014.gada 23.maij nos t ja vi am br din jumu Nr.3.1.1.8.2./721 par st vokli uz 2014.gada
23.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln
apmēr un noteiktajos termi os.
Br din jums netika iesniegts adres tam, un pas t jums atpakaļ tika nos t ts pašvald bai.
Saska ar Pazi ošanas likuma 8.panta ceturto daļu, ja no pasta tiek sa emta izzi a par
s t juma izsniegšanu vai atpakaļ nos t ts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta
pazi ošanas faktu.
L dz šim laikam J. Š. nav samaks jis nekustam pašuma nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu T lavijas iela 43, Ludza, Ludzas novads, uz
2014.gada 23.maiju sast d ja EUR 16,21(par zemi: pamatpar ds –EUR 10,26, nokavējuma nauda
EUR 1,03; par ēku: pamatpar ds – EUR 4,44, nokavējuma nauda EUR 0,48), kas ir piedzenama
no J. Š. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek 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.
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 ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
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Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no J. Š. personas kods XXX, nenomaks to nekustam pašuma nodokli par
nekustamo pašumu T lavijas iela 43, Ludza, Ludzas novads, EUR 19,66 (par zemi:
pamatpar ds - EUR 12,20, nokavējuma nauda - EUR 1,56; par ēk m: pamatpar ds - EUR 5,18,
nokavējuma nauda - EUR 0,72), pēc st vokļa uz 28.08.2014. bezstr da k rt b , piedzi u vēršot uz
par dnieka naudas l dzekļiem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka
ien kumiem, noguld jumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m,
t s p rdodot un nekustamo pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt s dz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
S dz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
6.
emot vēr , ka A. A., personas kods XXX, deklarēt dz vesvieta (adrese), nav savlaic gi
veicis aprēķin tos nekustam pašuma nodokļa maks jumus par pašumu „Devigs”, Pure u
pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6888 003 0032, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto
nodokļu maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma
naudas maks jumu piedzi u bezstr da k rt b Ludzas novada pašvald bas budžet .
11.02.2014. A. A., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu „Devigs”, Pure u pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
6888 003 0032, tika pazi ots par nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nos tot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-3989 pēc adreses: Ezera šķērsiela
9-4, Ludza, Ludzas nov., LV-5701.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-3989 izriet,
ka A. A., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”, par
nekustamo pašumu „Devigs”, Pure u pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6888 003
0032, kas sast v no zemes gabala ar kopējo plat bu 1,8 ha, 2014.gad j samaks nodoklis EUR
7,00, par ds par iepriekšējo periodu EUR 10,84, nokavējuma nauda EUR 1,72, kop EUR 19,56.
Pazi ojums st jas spēk 18.02.2014., kļuva neapstr dams ar 18.03.2014.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka A. A. 2014.gad nav maks jis nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2014.gada 29.maij nos t ja vi am br din jumu Nr.3.1.1.8.2./757 par st vokli uz 2014.gada
29.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln
apmēr un noteiktajos termi os. Br din jums st jas spēk 2014.gada 5.j nij .
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Tomēr, ar pēc br din juma nos t šanas, A. A. nav samaks jis nekustam pašuma
nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu „Devigs”, Pure u pagasts, Ludzas novads uz
2014.gada 29.maiju sast d ja EUR 16,69 (par zemi: pamatpar ds –EUR 14,36, nokavējuma
nauda EUR 2,33), kas ir piedzenama no Alekseja Abdullajeva bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek 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.
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 ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no A. A., personas kods XXX, nenomaks to nekustam pašuma nodokli par
nekustamo pašumu „Devigs”, Pure u pagasts, Ludzas novads, EUR 19,09 (par zemi:
pamatpar ds – EUR 16,10, nokavējuma nauda – EUR 2,99), pēc st vokļa uz 28.08.2014. pēc
st vokļa uz 28.08.2014. bezstr da k rt b , piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem, kas
par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem,
kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo
pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt s dz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
S dz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
7.
emot vēr , ka J. B. personas kods XXX, deklarēt (adrese), nav savlaic gi veicis
aprēķin tos nekustam pašuma nodokļa maks jumus par pašumu „Virsotne”, ukšu pagasts,
Ludzas novads, kadastra Nr. 6880 004 0047, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto nodokļu
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maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maks jumu piedzi u bezstr da k rt b Ludzas novada pašvald bas budžet .
11.02.2014. J. B., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu "Virsotne", ukšu pag., Ludzas novads ar kadastra numuru 6880
004 0047, tika pazi ots par nekustam
pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nos tot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-3172 pēc adreses: Aldaunes iela
2-25, Brodi, beļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-3172 izriet,
ka J. B., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”, par
nekustamo pašumu „Virsotne”, ukšu pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6880 004
0047, kas sast v no zemes gabala ar kopējo plat bu 1,9 ha, 2014.gad j samaks nodoklis EUR
7,00, par ds par iepriekšējo periodu EUR 13,86, nokavējuma nauda EUR 2,74, kop EUR 23,60.
Pazi ojums st jas spēk 18.02.2014., kļuva neapstr dams ar 18.03.2014.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka J. B. 2014.gad nav maks jis nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2014.gada 29.maij nos t ja vi am br din jumu Nr.3.1.1.8.2./764 par st vokli uz 2014.gada
29.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln
apmēr un noteiktajos termi os.
Br din jums netika iesniegts adres tam, un pas t jums atpakaļ tika nos t ts pašvald bai.
Saska ar Pazi ošanas likuma 8.panta ceturto daļu, ja no pasta tiek sa emta izzi a par
s t juma izsniegšanu vai atpakaļ nos t ts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta
pazi ošanas faktu.
L dz šim laikam J. B. nav samaks jis nekustam pašuma nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu „Virsotne”, ukšu pag., Ludzas novads uz
2014.gada 29.maiju sast d ja EUR 20,88 (par zemi: pamatpar ds –EUR 17,38, nokavējuma
nauda EUR 3,50), kas ir piedzenama no J. B. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek 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.
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 ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir

33
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no J. B., personas kods XXX, nenomaks to nekustam pašuma nodokli par
nekustamo pašumu „Virsotne”, ukšu pagasts, Ludzas novads, EUR 23,42 (par zemi:
pamatpar ds – EUR 19,12, nokavējuma nauda – EUR 4,30), pēc st vokļa uz 28.08.2014.
bezstr da k rt b , piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem, kas par dniekam pien kas no
cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem, kustamo mantu, tai skait
mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt s dz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
S dz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
8.
emot vēr , ka J. B., personas kods XXX, deklarēt dz vesvieta (adrese), nav savlaic gi
veicis aprēķin tos nekustam pašuma nodokļa maks jumus par pašumu T lavijas iela 62,
Ludza, Ludzas novads, kadastra Nr. 6801 002 0114, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto
nodokļu maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma
naudas maks jumu piedzi u bezstr da k rt b Ludzas novada pašvald bas budžet .
11.02.2014. J. B., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu T lavijas iela 62, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 6801
002 0114, tika pazi ots par nekustam
pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nos tot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-1899 pēc adreses: Artilērijas iela
43-1, R ga, LV-1009.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-1899 izriet,
ka J. B., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”, par
nekustamo pašumu T lavijas iela 62, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 6801 002 0114,
kas sast v no zemes gabala ar kopējo plat bu – 623 kv.m. un dz vojam s m jas ar kopējo plat bu
– 63,90 kv.m. 2014.gad j samaks nodoklis EUR 16,27, par ds par iepriekšējo periodu EUR
27,22, nokavējuma nauda EUR 5,25, kop EUR 48,74.
Pazi ojums st jas spēk 18.02.2014., kļuva neapstr dams ar 18.03.2014.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka J. B. 2014.gad nav maks jis nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2014.gada 29.maij nos t ja vi am br din jumu Nr.3.1.1.8.2./766 par st vokli uz 2014.gada
29.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar
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likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln
apmēr un noteiktajos termi os.
Br din jums netika iesniegts adres tam, un pas t jums atpakaļ tika nos t ts pašvald bai.
Saska ar Pazi ošanas likuma 8.panta ceturto daļu, ja no pasta tiek sa emta izzi a par
s t juma izsniegšanu vai atpakaļ nos t ts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta
pazi ošanas faktu.
L dz šim laikam J. B. nav samaks jis nekustam pašuma nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu T lavijas iela 62, Ludza, Ludzas novads, uz
2014.gada 29.maiju sast d ja EUR 42,20 (par zemi: pamatpar ds –EUR 18,36, nokavējuma
nauda EUR 3,36; par ēku: pamatpar ds – EUR 17,00, nokavējuma nauda EUR 3,48), kas ir
piedzenama no J. B. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek 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.
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 ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no J. B. personas kods XXX, nenomaks to nekustam pašuma nodokli par
nekustamo pašumu T lavijas iela 62, Ludza, Ludzas novads, EUR 47,91 (par zemi:
pamatpar ds - EUR 20,73, nokavējuma nauda - EUR 4,23; par ēk m: pamatpar ds - EUR 18,70,
nokavējuma nauda - EUR 4,25), pēc st vokļa uz 28.08.2014. bezstr da k rt b , piedzi u vēršot uz
par dnieka naudas l dzekļiem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka
ien kumiem, noguld jumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m,
t s p rdodot un nekustamo pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt s dz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
S dz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
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9.
emot vēr , ka A. B., personas kods XXX, deklarēt dz vesvieta (adrese), nav savlaic gi
veicis aprēķin tos nekustam pašuma nodokļa maks jumus par pašumu „Bērzi”, Istras pagasts,
Ludzas novads, kadastra Nr. 6860 001 0389, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto nodokļu
maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maks jumu piedzi u bezstr da k rt b Ludzas novada pašvald bas budžet .
11.02.2014. A. B., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu „Bērzi”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6860
001 0389, tika pazi ots par nekustam
pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nos tot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-2712 pēc adreses: Puķu iela 15,
M rupe, M rupes nov., LV-2167.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-2712 izriet,
ka A. B., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”, par
nekustamo pašumu „Bērzi”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6860 001 0389,
kas sast v no zemes gabala ar kopējo plat bu 4,2 ha, 2014.gad j samaks nodoklis EUR 7,00,
par ds par iepriekšējo periodu EUR 28,47, nokavējuma nauda EUR 10,46, kop EUR 45,93.
Pazi ojums st jas spēk 18.02.2014., kļuva neapstr dams ar 18.03.2014.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka A. B. 2014.gad nav maks jis nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2014.gada 29.maij nos t ja vi am br din jumu Nr.3.1.1.8.2./768 par st vokli uz 2014.gada
29.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln
apmēr un noteiktajos termi os.
Br din jums netika iesniegts adres tam, un pas t jums atpakaļ tika nos t ts pašvald bai.
Saska ar Pazi ošanas likuma 8.panta ceturto daļu, ja no pasta tiek sa emta izzi a par
s t juma izsniegšanu vai atpakaļ nos t ts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta
pazi ošanas faktu.
L dz šim laikam A. B. nav samaks jis nekustam pašuma nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu „Bērzi”, Istras pagasts, Ludzas novads uz
2014.gada 29.maiju sast d ja EUR 43,95 (par zemi: pamatpar ds –EUR 31,98, nokavējuma
nauda EUR 11,97), kas ir piedzenama no A. B. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek 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.
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 ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
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nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no A. B., personas kods XXX, nenomaks to nekustam pašuma nodokli par
nekustamo pašumu „Bērzi”, Istras pagasts, Ludzas novads, EUR 47,16 (par zemi: pamatpar ds –
EUR 33,73, nokavējuma nauda – EUR 13,43), pēc st vokļa uz 28.08.2014. bezstr da k rt b ,
piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem, kas par dniekam pien kas no cit m person m,
citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie
cit m person m, t s p rdodot un nekustamo pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt s dz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
S dz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
10.
emot vēr , ka I. B., personas kods XXX, nav deklarēt s dz vesvietas, nav savlaic gi
veikusi aprēķin tos nekustam pašuma nodokļa maks jumus par pašumu „Šalkas”, Pure u
pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6888 003 0043, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto
nodokļu maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma
naudas maks jumu piedzi u bezstr da k rt b Ludzas novada pašvald bas budžet .
15.01.2014. I. B., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu „Šalkas”, Pure u pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
6888 003 0043, tika pazi ots par nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nos tot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-39 pēc adreses: Stacijas iela 14-2,
Jelgava, LV-3001.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-39 izriet, ka
I. B., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”, par
nekustamo pašumu „Šalkas”, Pure u pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6888 003
0043, kas sast v no zemes gabala ar kopējo plat bu 5,1 ha, 2014.gad j samaks nodoklis EUR
15,87, nodoklis par 2013.g. neapstr d to lauksaimniec ba izmantojamo zemi EUR 5,26
(samaksas termi š 31.03.2014.g., 15.05.2014.g.,15.08.2014.g.,17.11.2014.g.) par ds par
iepriekšējo periodu EUR 30,06, nokavējuma nauda EUR 5,07, kop EUR 56,26.
Pazi ojums st jas spēk 22.01.2014., kļuva neapstr dams ar 22.02.2014.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
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likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka I. B. 2014.gad nav maks jusi nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2014.gada 29.maij nos t ja vi ai br din jumu Nr.3.1.1.8.2./769 par st vokli uz 2014.gada
29.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln
apmēr un noteiktajos termi os.
Br din jums netika iesniegts adres tam, un pas t jums atpakaļ tika nos t ts pašvald bai.
Saska ar Pazi ošanas likuma 8.panta ceturto daļu, ja no pasta tiek sa emta izzi a par
s t juma izsniegšanu vai atpakaļ nos t ts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta
pazi ošanas faktu.
L dz šim laikam I. B. nav samaks jusi nekustam pašuma nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu „Šalkas”, Pure u pagasts, Ludzas novads uz
2014.gada 29.maiju sast d ja EUR 47,91 (par zemi: pamatpar ds –EUR 40,64, nokavējuma
nauda EUR 7,27), kas ir piedzenama no I. B. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek 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.
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 ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no I. B., personas kods XXX, nenomaks to nekustam pašuma nodokli par
nekustamo pašumu „Šalkas”, Pure u pagasts, Ludzas novads, EUR 55,09 (par zemi:
pamatpar ds – EUR 45,92, nokavējuma nauda – EUR 9,17), pēc st vokļa uz 28.08.2014.
bezstr da k rt b , piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem, kas par dniekam pien kas no
cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem, kustamo mantu, tai skait
mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo pašumu, to p rdodot.
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2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt s dz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
S dz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
11.
emot vēr , ka J. C., personas kods XXX, deklarēt dz vesvieta (adrese), nav savlaic gi
veicis aprēķin tos nekustam pašuma nodokļa maks jumus par pašumu „Roz tes”, Pildas
pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6886 004 0269, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto
nodokļu maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma
naudas maks jumu piedzi u bezstr da k rt b Ludzas novada pašvald bas budžet .
11.02.2014. J. C., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu „Roz tes”, Pildas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
6886 004 0269, tika pazi ots par nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nos tot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-4360 pēc adreses: Latgales iela
198-1, Ludza, Ludzas novads, LV-5701.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-4360 izriet,
ka J. C., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”, par
nekustamo pašumu „Roz tes”, Pildas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6886 004
0269, kas sast v no zemes gabala ar kopējo plat bu 1,93 ha, 2014.gad j samaks nodoklis EUR
7,84, par ds par iepriekšējo periodu EUR 11,35, nokavējuma nauda EUR 2,13, kop EUR 21,32.
Pazi ojums st jas spēk 18.02.2014., kļuva neapstr dams ar 18.03.2014.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka J. C. 2014.gad nav maks jis nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2014.gada 29.maij nos t ja vi am br din jumu Nr.3.1.1.8.2./772 par st vokli uz 2014.gada
29.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln
apmēr un noteiktajos termi os.
Br din jums netika iesniegts adres tam, un pas t jums atpakaļ tika nos t ts pašvald bai.
Saska ar Pazi ošanas likuma 8.panta ceturto daļu, ja no pasta tiek sa emta izzi a par
s t juma izsniegšanu vai atpakaļ nos t ts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta
pazi ošanas faktu.
L dz šim laikam J. C. nav samaks jis nekustam pašuma nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu „Roz tes”, Pildas pagasts, Ludzas novads uz
2014.gada 29.maiju sast d ja EUR 18,07 (par zemi: pamatpar ds –EUR 15,27, nokavējuma
nauda EUR 2,80), kas ir piedzenama no J. C. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek 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.
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 ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
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bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no J. C., personas kods XXX, nenomaks to nekustam pašuma nodokli par
nekustamo pašumu „Roz tes”, Pildas pagasts, Ludzas novads, EUR 20,75 (par zemi:
pamatpar ds – EUR 17,23, nokavējuma nauda – EUR 3,52), pēc st vokļa uz 28.08.2014.
bezstr da k rt b , piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem, kas par dniekam pien kas no
cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem, kustamo mantu, tai skait
mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt s dz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
S dz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
12.
emot vēr , ka J. D., personas kods XXX, deklarēt dz vesvieta "Dravnieki", Bobiši,
Isnaudas pag., Ludzas nov., LV-5716, nav savlaic gi veicis aprēķin tos nekustam pašuma
nodokļa maks jumus par pašumu „Dravnieki”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr.
6858 009 0050, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto nodokļu maks jumu piedzi as
procesu par nokavēto nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma naudas maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b Ludzas novada pašvald bas budžet .
11.02.2014. J. D., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu „Dravnieki”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
6858 009 0050, tika pazi ots par nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nos tot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-6417 pēc adreses: "Dravnieki",
Bobiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., LV-5716.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-6417 izriet,
ka J. D., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”, par
nekustamo pašumu „Dravnieki”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6858 009
0050, kas sast v no 2(diviem) zemes gabaliem ar kopējo plat bu 4,31 ha, 2014.gad j samaks
nodoklis EUR 17,66, par ds par iepriekšējo periodu EUR 28,22, nokavējuma nauda EUR 5,51,
kop EUR 51,39.
Pazi ojums st jas spēk 18.02.2014., kļuva neapstr dams ar 18.03.2014.
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Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, J. D. 2014.gad nav maks jis nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2014.gada 29.maij nos t ja vi am br din jumu Nr.3.1.1.8.2./776 par st vokli uz 2014.gada
29.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln
apmēr un noteiktajos termi os. Br din jums st jas spēk 2014.gada 6.j nij .
Tomēr, ar pēc br din juma nos t šanas, J. D. nav samaks jis nekustam pašuma nodokli
un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu „Dravnieki”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads uz 2014.gada 29.maiju sast d ja EUR 44,24 (par zemi: pamatpar ds –EUR 37,06,
nokavējuma nauda EUR 7,18), kas ir piedzenama no J. D. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek 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.
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 ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no J. D., personas kods XXX, nenomaks to nekustam pašuma nodokli par
nekustamo pašumu „Dravnieki”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, EUR 50,37 (par zemi:
pamatpar ds – EUR 41,47, nokavējuma nauda – EUR 8,90), pēc st vokļa uz 28.08.2014.
bezstr da k rt b , piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem, kas par dniekam pien kas no
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cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem, kustamo mantu, tai skait
mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt s dz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
S dz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
13.
emot vēr , ka A. D., personas kods XXX, deklarēt dz vesvieta (adrese), nav savlaic gi
veikusi aprēķin tos nekustam pašuma nodokļa maks jumus par pašumu "Duļbiši", Istras
pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6860 002 0040, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto
nodokļu maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma
naudas maks jumu piedzi u bezstr da k rt b Ludzas novada pašvald bas budžet .
11.02.2014. A. D., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu "Duļbiši", Istras pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6860 002
0040, tika pazi ots par nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas (kalend rajam)
gadam, nos tot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-7533 pēc adreses: "Duļbiši", Degliši, Istras pag.,
Ludzas nov., LV-5748.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-7533 izriet,
ka A. D., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”, par
nekustamo pašumu "Duļbiši", Istras pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6860 002 0040, kas
sast v no zemes gabala ar kopējo plat bu – 1,1 ha un dz vojam s m jas ar kopējo plat bu – 89
kv.m. 2014.gad j samaks nodoklis EUR 14,42, par ds par iepriekšējo periodu EUR 32,91,
nokavējuma nauda EUR 7,89, kop EUR 55,22.
Pazi ojums st jas spēk 18.02.2014., kļuva neapstr dams ar 18.03.2014.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka A. D. 2014.gad nav maks jusi nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2014.gada 29.maij nos t ja vi ai br din jumu Nr.3.1.1.8.2./778 par st vokli uz 2014.gada
29.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln
apmēr un noteiktajos termi os. Br din jums st jas spēk 2014.gada 6.j nij .
Tomēr, ar pēc br din juma nos t šanas, A. D. nav samaks jusi nekustam pašuma
nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu "Duļbiši", Istras pagasts, Ludzas novads, uz
2014.gada 29.maiju sast d ja EUR 49,91 (par zemi: pamatpar ds –EUR 25,47, nokavējuma
nauda EUR 5,98; par ēku: pamatpar ds – EUR 14,66, nokavējuma nauda EUR 3,80), kas ir
piedzenama no A. D. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek 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.
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 ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
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— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no A. D. personas kods XXX, nenomaks to nekustam pašuma nodokli par
nekustamo pašumu "Duļbiši", Istras pagasts, Ludzas novads, EUR 35,07 (par zemi: pamatpar ds
– EUR 27,92, nokavējuma nauda – EUR 7,15), pēc st vokļa uz 28.08.2014. bezstr da k rt b ,
piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem, kas par dniekam pien kas no cit m person m,
citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie
cit m person m, t s p rdodot un nekustamo pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt s dz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
S dz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
14.
emot vēr , ka V. F., personas kods XXX, deklarēt (adrese), nav savlaic gi veikusi
aprēķin tos nekustam pašuma nodokļa maks jumus par pašumu „Filatovi”, Cirmas pagasts,
Ludzas novads, kadastra Nr. 6850 004 0374, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto nodokļu
maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maks jumu piedzi u bezstr da k rt b Ludzas novada pašvald bas budžet .
11.02.2014. V. F., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu „Filatovi”, Cirmas pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6850 004
0374, tika pazi ots par nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas (kalend rajam)
gadam, nos tot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-3812 pēc adreses: Blauma a iela 23A-28, Ludza,
Ludzas nov., LV-5701.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-3812 izriet,
ka V. F., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”, par
nekustamo pašumu „Filatovi”, Cirmas pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6850 004 0374, kas
sast v no zemes gabala ar kopējo plat bu 0,03 ha, 2014.gad j samaks nodoklis EUR 7,00,
par ds par iepriekšējo periodu EUR 21,77, nokavējuma nauda EUR 6,29, kop EUR 35,06.
Pazi ojums st jas spēk 18.02.2014., kļuva neapstr dams ar 18.03.2014.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
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Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka V. F. 2014.gad nav maks jusi nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2014.gada 29.maij nos t ja vi ai br din jumu Nr.3.1.1.8.2./782 par st vokli uz 2014.gada
29.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln
apmēr un noteiktajos termi os.
Br din jums netika iesniegts adres tam, un pas t jums atpakaļ tika nos t ts pašvald bai.
Saska ar Pazi ošanas likuma 8.panta ceturto daļu, ja no pasta tiek sa emta izzi a par
s t juma izsniegšanu vai atpakaļ nos t ts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta
pazi ošanas faktu.
L dz šim laikam V. F. nav samaks jusi nekustam pašuma nodokli un nokavējuma
naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu „Filatovi”, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
uz 2014.gada 29.maiju sast d ja EUR 32,79 (par zemi: pamatpar ds - EUR 25,31, nokavējuma
nauda EUR - 7,48), kas ir piedzenama no V. F. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek 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.
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 ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no V. F., personas kods XXX, nenomaks to nekustam pašuma nodokli par
nekustamo pašumu „Filatovi”, Cirmas pagasts, Ludzas novads, EUR 35,71 (par zemi:
pamatpar ds – EUR 27,04, nokavējuma nauda – EUR 8,67), pēc st vokļa uz 28.08.2014.
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bezstr da k rt b , piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem, kas par dniekam pien kas no
cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem, kustamo mantu, tai skait
mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt s dz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
S dz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
15.
emot vēr , ka A. G., personas kods XXX, deklarēt dz vesvieta (adrese), nav savlaic gi
veicis aprēķin tos nekustam pašuma nodokļa maks jumus par pašumu "Krist na", Cirmas
pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6850 002 0149, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto
nodokļu maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma
naudas maks jumu piedzi u bezstr da k rt b Ludzas novada pašvald bas budžet .
11.02.2014. A. G., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu "Krist na", Cirmas pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6850 002
0149, tika pazi ots par nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas (kalend rajam)
gadam, nos tot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-6997 pēc adreses: "Krist na", Pokumina, Cirmas
pag., Ludzas nov., LV-5735.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-6997 izriet,
ka A. G., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”, par
nekustamo pašumu "Krist na", Cirmas pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6850 002 0149, kas
sast v no zemes gabala ar kopējo plat bu – 3,6 ha un dz vojam s m jas ar kopējo plat bu –
166,10 kv.m. 2014.gad j samaks nodoklis EUR 23,95, nodoklis par 2013.g. neapstr d to
lauksaimniec b izmantojamo zemi EUR 12,79 par ds par iepriekšējo periodu EUR 50,05,
nokavējuma nauda EUR 10,76, kop EUR 97,55.
Pazi ojums st jas spēk 18.02.2014., kļuva neapstr dams ar 18.03.2014.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka A. G. 2014.gad nav maks jis nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2014.gada 29.maij nos t ja vi am br din jumu Nr.3.1.1.8.2./784 par st vokli uz 2014.gada
29.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln
apmēr un noteiktajos termi os. Br din jums st jas spēk 2014.gada 6.j nij .
Tomēr, ar pēc br din juma nos t šanas, A. G. nav samaks jis nekustam pašuma
nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu "Krist na", Cirmas pagasts, Ludzas novads,
uz 2014.gada 29.maiju sast d ja EUR 82,21 (par zemi: pamatpar ds - EUR 56,74, nokavējuma
nauda EUR - 11,42; par ēku: pamatpar ds - EUR 11,70, nokavējuma nauda - EUR 2,35), kas ir
piedzenama no A. G. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek 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.
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 ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
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rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no A. G. personas kods XXX, nenomaks to nekustam pašuma nodokli par
nekustamo pašumu "Krist na", Cirmas pagasts, Ludzas novads, EUR 94,57 (par zemi:
pamatpar ds - EUR 64,72, nokavējuma nauda - EUR 14,10; par ēku: pamatpar ds - EUR 12,90,
nokavējuma nauda - EUR 2,85), pēc st vokļa uz 28.08.2014. bezstr da k rt b , piedzi u vēršot uz
par dnieka naudas l dzekļiem, kas par dniekam pien kas no cit m person m, citiem par dnieka
ien kumiem, noguld jumiem, kustamo mantu, tai skait mantu, kas atrodas pie cit m person m,
t s p rdodot un nekustamo pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt s dz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
S dz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
16.
emot vēr , ka S. S., personas kods XXX, deklarēt dz vesvieta Tartu iela 2-44,
Daugavpils, LV-5422, nav savlaic gi veicis aprēķin tos nekustam pašuma nodokļa maks jumus
par pašumu „Melnalkš i”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6858 006 0030,
Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto nodokļu maks jumu piedzi as procesu par nokavēto
nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma naudas maks jumu piedzi u bezstr da k rt b
Ludzas novada pašvald bas budžet .
11.02.2014. S. S., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu „Melnalkš i”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr.
6858 006 0030, tika pazi ots par nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas
(kalend rajam) gadam, nos tot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-3213 pēc adreses: Tartu iela 2-44,
Daugavpils, LV-5422.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-3213 izriet,
ka S. S., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”, par
nekustamo pašumu „Melnalkš i”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6858 006 0030,
kas sast v no 2 (diviem) zemes gabaliem ar kopējo plat bu 4,2 ha (1/2 dom jam daļa),
2014.gad j samaks nodoklis EUR 11,07, nodoklis par 2013.g. neapstr d to lauksaimniec ba
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izmantojamo zemi EUR 5,30 (samaksas termi i: 31.03.2014.g., 15.05.2014.g., 15.08.2014.g.,
17.11.2014.g.) par ds par iepriekšējo periodu EUR 23,11, nokavējuma nauda EUR 4,12, kop
EUR 43,60.
Pazi ojums st jas spēk 18.02.2014., kļuva neapstr dams ar 18.03.2014.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka S. S. 2014.gad nav maks jis nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2014.gada 29.maij nos t ja vi am br din jumu Nr.3.1.1.8.2./786 par st vokli uz 2014.gada
29.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln
apmēr un noteiktajos termi os.
Br din jums netika iesniegts adres tam, un pas t jums atpakaļ tika nos t ts pašvald bai.
Saska ar Pazi ošanas likuma 8.panta ceturto daļu, ja no pasta tiek sa emta izzi a par
s t juma izsniegšanu vai atpakaļ nos t ts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta
pazi ošanas faktu.
L dz šim laikam S. S. nav samaks jis nekustam pašuma nodokli un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu „Melnalkš i”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads, uz 2014.gada 29.maiju sast d ja EUR 36,77 (par zemi: pamatpar ds - EUR 31,31,
nokavējuma nauda EUR - 5,46), kas ir piedzenama no S. S. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek 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.
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 ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
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Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no S. S., personas kods XXX, nenomaks to nekustam pašuma nodokli par
nekustamo pašumu „Melnalkš i”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, EUR 42,35 (par zemi:
pamatpar ds – EUR 35,40, nokavējuma nauda – EUR 6,95), pēc st vokļa uz 28.08.2014.
bezstr da k rt b , piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem, kas par dniekam pien kas no
cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem, kustamo mantu, tai skait
mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt s dz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
S dz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
17.
emot vēr , ka E. U., personas kods XXX, deklarēt dz vesvieta (adrese), nav savlaic gi
veicis aprēķin tos nekustam pašuma nodokļa maks jumus par pašumu „Dzen ši”, ukšu
pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6880 004 0056, Ludzas novada dome ir uzs kusi nokavēto
nodokļu maks jumu piedzi as procesu par nokavēto nekustam pašuma nodokļa un nokavējuma
naudas maks jumu piedzi u bezstr da k rt b Ludzas novada pašvald bas budžet .
11.02.2014. E. U., likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 6.panta pirmaj daļ
noteiktaj k rt b , par pašumu „Dzen ši”, ukšu pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6880 004
0056, tika pazi ots par nekustam pašuma nodokļa apmēru k rtējam taks cijas (kalend rajam)
gadam, nos tot maks šanas pazi ojumu Nr. 14-6810 pēc adreses: "Dzen ši", Petrovski, ukšu
pag., Ludzas nov., LV-5733.
No nekustam pašuma nodokļa maks šanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-6810 izriet,
ka E. U., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustam pašuma nodokli”, par
nekustamo pašumu „Dzen ši”, ukšu pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6880 004 0056, kas
sast v no zemes gabala ar kopējo plat bu 13,8 ha (1/2 dom jam daļa), 2014.gad j samaks
nodoklis EUR 28,37, nodoklis par 2013.g. neapstr d to lauksaimniec ba izmantojamo zemi EUR
12,50 (samaksas termi i: 31.03.2014.g., 15.05.2014.g., 15.08.2014.g., 17.11.2014.g.) par ds par
iepriekšējo periodu EUR 68,76, nokavējuma nauda EUR 13,45, kop EUR 123,08.
Pazi ojums st jas spēk 18.02.2014., kļuva neapstr dams ar 18.03.2014.
Likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.panta pirmaj daļ ir noteikts, ka nekustam
pašuma nodokļa maks t js saska ar šo likumu ir atbild gs par nodokļa piln gu nomaks šanu
noteiktaj laik .
Š likuma 9.panta otr daļa paredz, ka noteiktaj laik nenomaks to nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saska
ar pašvald bas lēmumu piedzen bezstr da k rt b atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodev m” un Administrat v procesa likum noteiktajai
administrat v akta piespiedu izpildes k rt bai.
Sakar ar to, ka E. U. 2014.gad nav maks jis nekustam pašuma nodokli likuma „Par
nekustam pašuma nodokli” 6.panta trešaj daļ noteiktajos termi os, Ludzas novada pašvald ba
2014.gada 29.maij nos t ja vi am br din jumu Nr.3.1.1.8.2./788 par st vokli uz 2014.gada
29.maiju atg dinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 9.pantu, k ar
likumu „Par nodokļiem un nodev m”, nodokļa maks t js ir atbild gs par nodokļa nomaksu piln
apmēr un noteiktajos termi os. Br din jums st jas spēk 2014.gada 6.j nij .
Tomēr, ar pēc br din juma nos t šanas E. U. nav samaks jis nekustam pašuma nodokli
un nokavējuma naudu.
Kopēj nodokļu par da summa par pašumu „Dzen ši”, ukšu pagasts, Ludzas novads, uz
2014.gada 29.maiju sast d ja EUR 106,68 (par zemi: pamatpar ds - EUR 89,21, nokavējuma
nauda EUR - 17,47), kas ir piedzenama no E. U. bezstr da k rt b .
Saska ar likuma „Par nodokļiem un nodev m” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maks juma samaksas termi a nokavējumu maks t jam tiek aprēķin ta nokavējuma
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nauda — no laik nenomaks t pamatpar da 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrēt
nodokļa likum nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
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 ar citiem
dokumentiem par maks jumiem budžet vai pēc nodokļu administr cijas kontroles (p rbaudes,
rev zijas) aprēķin tos nodokļu maks jumus (ar soda naudu), kuri nav samaks ti nodokļu likumos
vai citos normat vajos aktos noteiktaj termi , un ar tiem saist to nokavējuma naudu (turpm k
— nokavētie nodokļu maks jumi), k ar izdevumus par nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u
bezstr da k rt b , nodokļu administr cija piedzen bezstr da k rt b , pamatojoties uz lēmumu par
nekustam pašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstr da k rt b .
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administr cijai ir pien kums piedz t bezstr da k rt b nesamaks tos nodokļus un
nokavējuma naudas, t dēj di Latvijas Republikas Administrat v procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustam pašuma nodokļa par da piedzi u uzskait ms par oblig to
administrat vo aktu.
Saska ar Administrat v procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administrat vo aktu
izpilda piespiedu k rt , ja ir š ds apst kļu kopums: administrat vais akts ir st jies spēk , tas ir
kļuvis neapstr dams un l dz piespiedu izpildes s kumam administrat vais akts nav izpild ts
labpr t gi.
Sakar ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adres ts ir br din ts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodev m” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustam pašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administrat v procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvald b m” 47.panta pirmo daļu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita
Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedz t no E. U., personas kods XXX, nenomaks to nekustam pašuma nodokli par
nekustamo pašumu „Dzen ši”, ukšu pagasts, Ludzas novads, EUR 121,04 (par zemi:
pamatpar ds – EUR 99,42, nokavējuma nauda – EUR 21,62), pēc st vokļa uz 28.08.2014.
bezstr da k rt b , piedzi u vēršot uz par dnieka naudas l dzekļiem, kas par dniekam pien kas no
cit m person m, citiem par dnieka ien kumiem, noguld jumiem, kustamo mantu, tai skait
mantu, kas atrodas pie cit m person m, t s p rdodot un nekustamo pašumu, to p rdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laik no t spēk st šan s dienas, atz stot, ka lēmums
adres tam pazi ots sept taj dien pēc t nodošanas past , ir ties bas iesniegt s dz bu
Administrat v s rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam (Rēzeknē, Atbr vošanas alej 88, LV- 4601).
S dz bas iesniegšana neaptur š lēmuma darb bu.
19. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada 8.septembra rk rtas s des l mum
(protokols Nr.18, 11.§) „Par maksas pakalpojumiem”
A. ukša, A.Gendele
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 21.panta 1.daļas 14.punkta apakšpunktu,
emot vēr Ludzas novada domes soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu past v g s komitejas
2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas
2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
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Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdar t groz jumus Ludzas novada domes 2011.gada 8.septembra rk rtas sēdes
lēmum (protokols Nr. 18, 11.§) „Par maksas pakalpojumiem ”:
1.1 izteikt lēmuma 1.punkta 1.5.apakšpunktu š d redakcij :
„1.5. person la maksa par din šanas izdevumiem par vienu pusdienu porciju:
1.5.1. Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izgl t bas iest dē “Nami š” – EUR 1,00,
1.5.2. Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas izgl t bas iest dē “Pasaci a” - EUR 1,00,
1.5.3. Ludzas pilsētas pirmsskolas izgl t bas iest dē „R ķ tis” – EUR 1,00,
1.5.4. Bri u pirmsskolas izgl t bas iest dē – EUR 1,00,
1.5.5. Istras pagasta pirmsskolas izgl t bas iest dē – EUR 1,00,
1.5.6. Istras vidusskol – EUR 1,00,
1.5.7. Nirzas pamatskol – EUR 1.00,
1.5.8. Pildas pamatskol – EUR 1.00,
1.5.9. Ludzas pilsētas imn zij – EUR 1.40,
1.5.10. Ludzas 2.vidusskol – EUR 1.40,
1.5.11. Ludzas novada soci l s apr pes centr „Ludza” – EUR 1.10,
1.5.12. Ludzas novada bērnu nam -patversmē – EUR 1.30”.
1.2. izslēgt lēmuma 1.2.4.1. un 1.2.5.1.apakšpunktus,
1.3. papildin t lēmumu ar apakšpunktu 1.2.6. š d redakcij :
“1.2.6. 1.-4.klašu skolēniem skol s – 1.42 EUR”.
2. Lēmums st jas spēk 2014.gada 1.septembr .
20.§
Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu
A.Poik ne
Ludzas novada pašvald ba ir izskat jusi 2014.gada 12.augusta sabiedr bas ar ierobežotu
atbild bu “Ludzas apsaimniekot js”, re istr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese –
Krišj a Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/515 „Par br vo dz vokļu apsaimniekošanas
maksas apmaksu” (re . pašvald b 14.08.2014. Nr.3.1.1.8.1/697) ar l gumu segt no Ludzas
novada pašvald bas budžeta l dzekļiem 2014.gada j lija mēnes aprēķin to summu EUR 168,76
par neiz rēto dz vokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu.
Izvērtējot Ludzas novada domes r c b esošo inform ciju un vēstulēm pievienotos
dokumentus, k ar ar lietu saist tos apst kļus, pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK
noteikumu Nr.999 „K rt ba, k d dz vojam s telpas rnieks un iz rēt js norēķin s ar pakalpojumu
sniedzēju par pakalpojumiem, kas saist ti ar dz vojam s telpas lietošanu” 25.punktu un emot
vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Norēķinos ar sabiedr bu ar ierobežotu atbild bu “Ludzas apsaimniekot js” iekļaut
izdevumus par Ludzas novada pašvald bas pašum esošo neiz rēto dz vokļu apsaimniekošanas
maksas apmaksu 2014.gada j lija mēnes par summu EUR 168,76 (viens simts sešdesmit asto i
euro 76 centi).
2. Veikt Ludzas novada pašvald bas pašum esošo neiz rēto dz vokļu apsaimniekošanas
izdevumus maksas apmaksu par 2014.gada j lija mēnesi piln gu apmaksu EUR 168,76 (viens
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simts sešdesmit asto i euro 76 centi) apmēr no Ludzas novada pašvald bas budžeta dz vokļu
saimniec bas uzturēšanai paredzētiem l dzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvald bas sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakst šanas
rakstveid nos t t SIA “Ludzas apsaimniekot js” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
21. §
Par dz vojamo m ju p rvald šanas ties bu nodošanu dz vokļu pašnieku
pilnvarotajai personai
A.Poik ne
1.
Ludzas novada pašvald ba sa ēma SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” 08.08.2014.
iesniegumu Nr.1-9/506 (pašvald b re . 11.08.2014. ar Nr. 3.1.1.8.1/684) par dz vojam s m jas
Blauma a iel 9, Ludz un tai funkcion li nepieciešam zemes gabala p r emšanu p rvald šan .
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvald bu dz vojamo m ju privatiz ciju”, 51.panta
piekt s daļas 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dz vojam s m jas dz vokļu pašnieku
kopsapulces protokols par dz vojam s m jas kop pašum esoš s daļas p rvald šanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiec gajai dz vokļu pašnieku sabiedr bai vai ar
dz vokļu pašnieku savstarpēju l gumu pilnvarotai personai ir j iesniedz dz vokļu pašnieku
sabiedr bas stat ti un apliec ba par re istr ciju Uz ēmumu re istr vai dz vokļu pašnieku
savstarpējs l gums.
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2014.gada 12.maija dz vojam s m jas Blauma a iel 9, Ludz , Ludzas novads dz vokļu
pašnieku kopsapulces protokolu Nr.2 un 2014. gada 12.maija dz vojam s m jas p rvald šanas
l gumu Nr.2/2014, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” stat tu kopiju, LR Uz ēmumu
re istra komersanta re istr cijas apliec bas kopiju un emot vēr Ludzas novada domes
teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.sēdes atzinumu, atkl ti balsojot:
PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot dz vojam s m jas Blauma a iel 9, Ludz , Ludzas novad p rvald šanas ties bas
dz vokļu pašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, re .
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam pašuma nodošanu un p r emšanu dz vokļu pašnieku
p rvald šan un apsaimniekošan ” k ar m jai piesaist to zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam pašuma nodošanu pašnieka p rvald šan un
apsaimniekošan 3 cilvēku sast v :
komisijas priekšsēdēt js – S.Jakovļevs, Ludzas novada pašvald bas izpilddirektors;
komisijas locekļi - A.Enikovs, gr matvedis;
A.Poik ne, nekustam pašuma ekonomiste.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
2.
Ludzas novada pašvald ba sa ēma SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” 08.08.2014.
iesniegumu Nr.1-9/506 (pašvald b re . 11.08.2014. ar Nr. 3.1.1.8.1/684) par dz vojam s m jas
Liep jas iel 19A, Ludz un tai funkcion li nepieciešam zemes gabala p r emšanu
p rvald šan .
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvald bu dz vojamo m ju privatiz ciju”, 51.panta
piekt s daļas 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dz vojam s m jas dz vokļu pašnieku
kopsapulces protokols par dz vojam s m jas kop pašum esoš s daļas p rvald šanas un
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apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiec gajai dz vokļu pašnieku sabiedr bai vai ar
dz vokļu pašnieku savstarpēju l gumu pilnvarotai personai ir j iesniedz dz vokļu pašnieku
sabiedr bas stat ti un apliec ba par re istr ciju Uz ēmumu re istr vai dz vokļu pašnieku
savstarpējs l gums.
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2014.gada 17.j nija dz vojam s m jas Liep jas iel 19A, Ludz , Ludzas novads dz vokļu
pašnieku kopsapulces protokolu Nr.1 un 2014. gada 17.j nija dz vojam s m jas p rvald šanas
l gumu Nr.4/2014, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” stat tu kopiju, LR Uz ēmumu
re istra komersanta re istr cijas apliec bas kopiju un emot vēr Ludzas novada domes
teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot dz vojam s m jas Liep jas iel 19A, Ludz , Ludzas novads p rvald šanas
ties bas dz vokļu pašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, re .
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam pašuma nodošanu un p r emšanu dz vokļu pašnieku
p rvald šan un apsaimniekošan ” k ar m jai piesaist to zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam pašuma nodošanu pašnieka p rvald šan un
apsaimniekošan 3 cilvēku sast v :
komisijas priekšsēdēt js – S.Jakovļevs, Ludzas novada pašvald bas izpilddirektors;
komisijas locekļi - A.Enikovs, gr matvedis;
A.Poik ne, nekustam pašuma ekonomiste.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
3.
Ludzas novada pašvald ba sa ēma SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” 08.08.2014.
iesniegumu Nr.1-9/506 (pašvald b re . 11.08.2014. ar Nr. 3.1.1.8.1/684) par dz vojam s m jas
T lavijas iel 27, Ludz un tai funkcion li nepieciešam zemes gabala p r emšanu p rvald šan .
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvald bu dz vojamo m ju privatiz ciju”, 51.panta
piekt s daļas 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dz vojam s m jas dz vokļu pašnieku
kopsapulces protokols par dz vojam s m jas kop pašum esoš s daļas p rvald šanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiec gajai dz vokļu pašnieku sabiedr bai vai ar
dz vokļu pašnieku savstarpēju l gumu pilnvarotai personai ir j iesniedz dz vokļu pašnieku
sabiedr bas stat ti un apliec ba par re istr ciju Uz ēmumu re istr vai dz vokļu pašnieku
savstarpējs l gums.
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2014.gada 23.maija dz vojam s m jas T lavijas iel 27 Ludz , Ludzas novads dz vokļu pašnieku
kopsapulces protokolu Nr.1 un 2014.gada 23.maija dz vojam s m jas p rvald šanas l gumu
Nr.3/2014, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” stat tu kopiju, LR Uz ēmumu re istra
komersanta re istr cijas apliec bas kopiju un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un
att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14
(Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot dz vojam s m jas T lavijas iel 27, Ludz , Ludzas novads p rvald šanas ties bas
dz vokļu pašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, re .
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam pašuma nodošanu un p r emšanu dz vokļu pašnieku
p rvald šan un apsaimniekošan ” k ar m jai piesaist to zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam pašuma nodošanu pašnieka p rvald šan un
apsaimniekošan 3 cilvēku sast v :
komisijas priekšsēdēt js – S.Jakovļevs, Ludzas novada pašvald bas izpilddirektors;
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komisijas locekļi - A.Enikovs, gr matvedis;
A.Poik ne, nekustam pašuma ekonomiste.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
22.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Rai a iel 32,
Ludz , Ludzas novads
A.Poik ne
Ludzas novada pašvald ba 2014.gada 17.j lij sa ēma dz vojam s m jas Rai a iel 32,
Ludz p rvaldnieka sabiedr bas ar ierobežotu atbild bu “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”,
re istr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu
(pašvald b re . ar Nr.3.1.1.8.1/673) ar l gumu piešķirt l dzfinansējumu dz vojam s m jas
Ludz , Rai a iel 32 av rijas situ cijas novēršanai pilastru savilkšanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvald bas l dzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un
dz vojamo m ju renov cijai”” 17.3.punktu, pašvald ba piešķir l dzfinansējumu m jas renov cijai,
ja m jas vai t s daļas tehniskais st voklis normat vajos aktos noteikt k rt b atz ts par b stamu
cilvēku dz v bai vai vesel bai vai ja ie j likvidē terora akta, av rijas, stihiskas nelaimes vai citas
katastrofas sekas, tiek piešķirts dz vojam s m jas renov cijas darbiem – 50% bet ne vair k k
EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvald bas izveidot komisija par pašvald bas l dzfinansējuma
piešķiršanu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu
labiek rtošanai un dz vojamo m ju renov cijai apsekoja dz vojamo m ju Rai a iel 32, Ludz un
konstatēja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvald bas 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu
Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
2014.gada 20.augusta komisijas sēdē izskat ja darbu t mi pilastru remontam dz vojamai
m jai Rai a iel 32, Ludz , Ludzas novad , kas ir par kopējo summu EUR 2653,97 ar PVN un
saska
ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19
17.3.punktu komisija iesaka piešķirt l dzfinansējumu 50% , tas ir EUR 1326,99 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes r c b esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k ar ar lietu saist tos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un dz vojamo m ju renov cijai” 17.3 punktu,
un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu un finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dz vojam s m jas Rai a iel 32, Ludz , Ludzas novad pilastru remontam
Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējumu no darbu t mes 50%, tas ir EUR 1326,99 (viens
t kstotis tr s simti divdesmit seši euro un 99 centi).
2. Juridiskai nodaļai sagatavot l gumu par l dzfinansējuma sa emšanu.
3. Uzdot pašvald bas sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakst šanas
rakstveid nos t t SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
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23.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Rai a iel 34,
Ludz , Ludzas novads
A.Poik ne
Ludzas novada pašvald ba sa ēma 2014.gada 6.augusta dz vojam s m jas Rai a iel 34,
Ludz p rvaldnieka SIA „Ludzas apsaimniekot js”, re istr cijas numurs 42403015020, juridisk
adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvald b re . Nr.3.1.1.8.1/674) ar l gumu
piešķirt l dzfinansējumu dz vojam s m jas Ludz , Rai a iel 34 energoefektivit tes pas kumu
veikšanai.
Saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par
Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rt bu daudzdz vokļu
dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu
labiek rtošanai un dz vojamo m ju renov cijai” 11.4. punktu, kas nosaka, ka ES atbalst t un
finansēt projekta daudzdz vokļu m ju siltumnotur bas uzlabošanas pas kumu ietvaros pl notie
darbi, kas nepieciešami kopēj projekta stenošan , bet atbalsta programm ir noteiktas k
neattiecin mas izmaksas vai kas netika iekļauti siltin šanas pas kum un tehniskaj projekt ,
pašvald ba piešķir l dzfinansējumu 15.3.1. apakšpunkt noteikt apjom , ja daudzdz vokļu m jas
kopēj plat ba ir l dz 3000 m² ne vair k k EUR 25 000,00.
Ludzas novada pašvald bas izveidot komisija par pašvald bas l dzfinansējuma
piešķiršanu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu
labiek rtošanai un dz vojamo m ju renov cijai apsekoja dz vojamo m ju Rai a iel 34, Ludz un
konstatēja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvald bas 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu
Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
Komisija izskatot pieteikumam pievienotos dokumentus, daudzdz vokļu m jas Rai a iel
34, Ludz siltumnotur bas uzlabošanas pas kumu veikšanai un L gumu, kas tika noslēgts
2013.gada 9.oktobr starp LIAA un Dz vojam s m jas Rai a iel 34, Ludz parvaldnieku SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” par projekta stenošanu Nr. L-DMS-13-0868, konstatēja, ka
l guma 2.2.punkt noteikts, ka projekta kopēj s izmaksas ir LVL 190 000.00 no t m attiecin m s
izmaksas ir LVL 171 139,75. Neattiecin m s izmaksas ir LVL 18860,25 apmēr
(EUR 26 835,72), un saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu
Nr. 19 11.4. punkta 15.3.1. apakšpunktu komisija iesaka piešķirt l dzfinansējumu ir
EUR 25 000.00 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes r c b esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k ar ar lietu saist tos apst kļus, pamatojoties uz 2011. gada 25.augusta Ludzas
novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un dz vojamo m ju renov cijai” 14.4. punktu
un 15.3.1. apakšpunktu, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s
komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu un finanšu past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dz vojam s m jas Rai a iel 34, Ludz energoefektivit tes pas kumu veikšanai
Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējumu EUR 25 000.00 (divdesmit pieci t kstoši euro un 00
centi).
2. Juridiskai nodaļai sagatavot l gumu par l dzfinansējuma sa emšanu.
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3. Uzdot pašvald bas sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakst šanas
rakstveid nos t t SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
24.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Rai a iel 53,
Ludz , Ludzas novads
A.Poik ne
Ludzas novada pašvald ba 2014.gada 5.august sa ēma dz vojam s m jas Rai a iel 53,
Ludz p rvaldnieka sabiedr bas ar ierobežotu atbild bu “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”,
re istr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu
(pašvald b re . ar Nr.3.1.1.8.1/672) ar l gumu piešķirt l dzfinansējumu dz vojam s m jas
Ludz , Rai a iel 53 av rijas situ cijas novēršanai jumta remontam.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvald bas l dzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un
dz vojamo m ju renov cijai”” 17.3.punktu, pašvald ba piešķir l dzfinansējumu m jas renov cijai,
ja m jas vai t s daļas tehniskais st voklis normat vajos aktos noteikt k rt b atz ts par b stamu
cilvēku dz v bai vai vesel bai vai ja ie j likvidē terora akta, av rijas, stihiskas nelaimes vai citas
katastrofas sekas, tiek piešķirts dz vojam s m jas renov cijas darbiem – 50% bet ne vair k k
EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvald bas izveidot komisija par pašvald bas l dzfinansējuma
piešķiršanu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu
labiek rtošanai un dz vojamo m ju renov cijai apsekoja dz vojamo m ju Rai a iel 53, Ludz un
konstatēja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvald bas 2011.gada 25. augusta saistošo noteikumu
Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
2014.gada 20.augusta komisijas sēdē izskat ja darbu t mi pilastru remontam dz vojamai
m jai Rai a iel 53, Ludz , Ludzas novad , kas ir par kopējo summu EUR 15884,47 ar PVN un
saska
ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19
17.3. punktu komisija iesaka piešķirt l dzfinansējumu EUR 6000,00 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes r c b esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k ar ar lietu saist tos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un dz vojamo m ju renov cijai” 17.3 punktu,
un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu un finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dz vojam s m jas Rai a iel 53, Ludz , Ludzas novad jumta remontam
Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējumu EUR 6000,00 (seši t kstoši euro un 00 centi).
2. Juridiskai nodaļai sagatavot l gumu par l dzfinansējuma sa emšanu.
3. Uzdot pašvald bas sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakst šanas
rakstveid nos t t SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
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25.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai „Tulpes”,
c.Rund ni, Rund nu pagasts, Ludzas novads
A.Poik ne
Ludzas novada pašvald ba sa ēma 2014.gada 21.j lija pilnvarot s personas N. F. nodokļu
maks t ja re istr cijas apliec ba Sērija CR numurs 0122422, pieteikumu (pašvald b re .
07.08.2014. ar Nr.3.1.1.8.1/676) ar l gumu piešķirt l dzfinansējumu dz vojam s m jas „Tulpes”,
c.Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas novads jumta seguma un d mvadu renov cijas darbu
veikšanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvald bas l dzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un
dz vojamo m ju renov cijai””
17.3. punktu, pašvald ba piešķir l dzfinansējumu m jas
renov cijai, ja m jas vai t s daļas tehniskais st voklis normat vajos aktos noteikt k rt b atz ts
par b stamu cilvēku dz v bai vai vesel bai vai ja ir j likvidē terora akta, av rijas, stihiskas
nelaimes vai citas katastrofas sekas, tiek piešķirts dz vojam s m jas renov cijas darbiem – 50%
bet ne vair k k EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvald bas izveidot komisija par pašvald bas l dzfinansējuma
piešķiršanu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, un konstatēja, ka
pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti
Ludzas novada pašvald bas 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punt
noteiktie dokumenti.
2014.gada 20.augusta komisijas sēdē komisija izskatot darbu t mi (jumta seguma un
d mvadu renov cijas darbu veikšanai) „Tulpes”, c.Rundēni, Rundēni pag., Ludzas novads par
kopējo summu EUR 1989,13 ar PVN un saska ar 2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes
saistošo noteikumu Nr. 19 17.3. punktu komisija iesaka piešķirt l dzfinansējumu 50% , tas ir
EUR 994,56 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes r c b esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k ar ar lietu saist tos apst kļus, pamatojoties uz 2011. gada 25.augusta Ludzas
novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rt bu daudzdz vokļu dz vojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiek rtošanai un dz vojamo m ju renov cijai” 17.3. punktu,
un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu un finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dz vojam s m jas „Tulpes”, c.Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas novad jumta
segumaun d mvadu atjaunošanai Ludzas novada pašvald bas l dzfinansējumu no darbu t mes
50%, tas ir EUR 994,56 (devi i simti devi desmit čtri euro un 56 centi).
2. Juridiskai nodaļai sagatavot l gumu par l dzfinansējuma sa emšanu.
3. Uzdot pašvald bas sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakst šanas
rakstveid nos t t pilnvarotai personai N. F. domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
26. §
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Par dz vokļa Nr.1, Tirgus iel 5, Ludz , Ludzas novad p rdošanas cenas apstiprin šanu
E.Mekšs
2014.gada 27.febru r Ludzas novada dome pie ēma lēmumu „Par dz vokļa pašuma
Nr.1, Tirgus iel 5, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 3, 44.§).
Saska ar minēto lēmumu:
1) Dz vokļa pašums Nr.1, Tirgus iel 5, Ludz , Ludzas novad re istrēts Ludzas pilsētas
zemesgr matas nodal jum Nr.1050-1;
2) Ludzas novada pašvald bas pašuma novērtēšanas komisija noteica objekta p rdošanas
cenu – EUR 2097,38 (divi tūkstoši devi desmit septi i euro un 38 centi).
Saska ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likumu un pamatojoties uz Ludzas
novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas 2014.gada 14.augusta lēmumu „Par
dz vokļa Nr. 1, Tirgus iel 5, Ludz , Ludzas novads vērt bas noteikšanu”, un emot vēr
Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu un finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t dz vokļa Nr.1, Tirgus iel 5, Ludz , Ludzas novad , p rdošanas cenu EUR 2097,38 (divi tūkstoši devi desmit septi i euro un 38 centi).
2. Atsavin t par labu I. M., personas kods XXX, dz vokli Nr. 1, Tirgus iel 5, Ludz ,
Ludzas novad un kop pašuma 3651/10657 dom jam s daļas no zemes (kadastra apz mējums
68010040064) un funkcion li saist t s b ves par summu EUR 2097,38 (divi tūkstoši
devi desmit septi i euro un 38 centi), kuru personai ir j iemaks pašvald bas pamatbudžeta
kont 4 (četru) mēnešu laik no lēmuma pie emšanas dienas vai j sniedz pašvald bai atbildi,
nor dot vēlamo samaksas termi u par objektu, kas nav ilg ks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
27. §
Par dz vokļa Nr.7, Liep jas iel 20A, Ludz , Ludzas novad p rdošanas cenas
apstiprin šanu
E.Mekšs
2014.gada 27.febru r Ludzas novada dome pie ēma lēmumu „Par dz vokļa pašuma
Nr.7, Liep jas iel 20A, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 3, 45.§).
Saska ar minēto lēmumu:
1) Dz vokļa pašums Nr.7, Liep jas iel 20A, Ludz , Ludzas novad re istrēts Ludzas
pilsētas zemesgr matas nodal jum Nr.774-7;
2) Ludzas novada pašvald bas pašuma novērtēšanas komisija noteica objekta p rdošanas
cenu – EUR 6297,38 (seši tūkstoši divi simti devi desmit septi i euro un 38 centi).
Saska ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likumu un pamatojoties uz Ludzas
novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas 2014.gada 14.augusta lēmumu „Par
dz vokļa Nr. 7, Liep jas iel 20A, Ludz , Ludzas novads vērt bas noteikšanu”, un emot vēr
Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu un finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t dz vokļa Nr.7, Liep jas iel 20A, Ludz , Ludzas novad , p rdošanas cenu
- EUR 6297,38 (seši tūkstoši divi simti devi desmit septi i euro un 38 centi).
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2.Atsavin t par labu L. B., personas kods XXX, dz vokli Nr.7, Liep jas iel 20A, Ludz ,
Ludzas novad un kop pašuma 7225/118779 dom jam s daļas no zemes (kadastra apz mējums
68010040506), Ludz , Ludzas novad par summu EUR 6297,38 (seši tūkstoši divi simti
devi desmit septi i euro un 38 centi), kuru personai ir j iemaks pašvald bas pamatbudžeta
kont 4 (četru) mēnešu laik no lēmuma pie emšanas dienas vai j sniedz pašvald bai atbildi,
nor dot vēlamo samaksas termi u par objektu, kas nav ilg ks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
28. §
Par dz vokļa Nr.3, “Ezerm ja”, Nirza, Nirzas pagast , Ludzas novad
p rdošanas cenas apstiprin šanu
E.Mekšs
2014.gada 24.apr l Ludzas novada dome pie ēma lēmumu „Par dz vokļa pašuma Nr.3,
“Ezerm ja”, Nirz , Nirzas pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 6,
34.§).
Saska ar minēto lēmumu:
1) Dz vokļa pašums Nr.3, “Ezerm ja”, Nirz , Nirzas pagast , Ludzas novad re istrēts
Ludzas pilsētas zemesgr matas nodal jum Nr.100000075114-3;
2) Ludzas novada pašvald bas pašuma novērtēšanas komisija noteica objekta p rdošanas
cenu – EUR 1297,38 (viens tūkstotis divi simti devi desmit septi i euro un 38 centi).
Saska ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likumu un pamatojoties uz Ludzas
novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas 2014.gada 14.augusta lēmumu „Par
dz vokļa Nr. 3, “Ezerm ja”, Nirza, Nirzas pagast , Ludzas novads vērt bas noteikšanu”, un
emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu un finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t dz vokļa Nr.3, “Ezerm ja”, Nirz , Nirzas pagasts, Ludzas novad ,
p rdošanas cenu - EUR 1297,38 (viens tūkstotis divi simti devi desmit septi i euro un 38
centi).
2. Atsavin t par labu N. Č., personas kods XXX, dz vokli Nr.3, “Ezerm ja”, Nirz , Nirzas
pagasts, Ludzas novad un kop pašuma 464/3494 dom jam s daļas no zemes (kadastra
apz mējums 6878 005 0280) un funkcion li saist t s b ves, Ludz , Ludzas novad par summu
EUR 1297,38 (viens tūkstotis divi simti devi desmit septi i euro un 38 centi), kuru personai
ir j iemaks pašvald bas pamatbudžeta kont 4 (četru) mēnešu laik no lēmuma pie emšanas
dienas vai j sniedz pašvald bai atbildi, nor dot vēlamo samaksas termi u par objektu, kas nav
ilg ks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
29. §
Par dz vokļa pašuma Nr. 12, Dagdas iel 4A, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai
E.Mekšs
Saska
ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 4. panta pirmo daļu,
atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
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atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai un likuma 4.panta
ceturt s daļas 5.punktu - atsevišķos gad jumos publiskas personas nekustam pašuma
atsavin šanu var ierosin t rnieks vai vi a imenes loceklis, ja vi š vēlas nopirkt dz vojamo
m ju, t s dom jamo daļu vai dz vokļa pašumu.
Ludzas novada pašvald b 2014.gada 17.j lij tika re istrēts dz vokļa Nr.12, Dagdas iel
4A, Ludz Ludzas novad rnieces V. S. personas kods XXX atsavin šanas ierosin jums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavin t publisku personu nekustamo pašumu dot attiec g s atvasin t s publisk s
personas lēmējinstit cija, un Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas
2014.gada 14.augusta lēmumu „Par dz vokļa pašuma Nr.12, Dagdas iel 4A, Ludz , Ludzas
novad nodošanu atsavin šanai”, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas
past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu un finanšu past v g s komitejas
2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzs kt dz vokļa Nr.12, Dagdas iel 4A, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas
proced ru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas zemes ier c bas inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam pašuma - dz vokļa Nr. 12, Dagdas iel 4A, Ludz , Ludzas novad
re istrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam pašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas pašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
pašuma nosac t s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
30. §
Par dz vokļa pašuma Nr. 11, Latgales iel 92A, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai
E.Mekšs
Saska
ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 4. panta pirmo daļu,
atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai un likuma 4.panta
ceturt s daļas 5.punktu - atsevišķos gad jumos publiskas personas nekustam pašuma
atsavin šanu var ierosin t rnieks vai vi a imenes loceklis, ja vi š vēlas nopirkt dz vojamo
m ju, t s dom jamo daļu vai dz vokļa pašumu.
Ludzas novada pašvald b 2014.gada 30.j lij tika re istrēts dz vokļa Nr.11, Latgales iel
92A, Ludz Ludzas novad rnieka J. K. personas kods XXX pilnvarotas personas I. B.
atsavin šanas ierosin jums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavin t publisku personu nekustamo pašumu dot attiec g s atvasin t s publisk s
personas lēmējinstit cija, un Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas
2014.gada 14.augusta lēmumu „Par dz vokļa pašuma Nr.11, Latgales iel 92A, Ludz , Ludzas
novad nodošanu atsavin šanai”, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas
past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu un finanšu past v g s komitejas
2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
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Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzs kt dz vokļa Nr. 11, Latgales iel 92A, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas
proced ru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas zemes ier c bas inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam pašuma - dz vokļa Nr. 11, Latgales iel 92A, Ludz , Ludzas novad
re istrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam pašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas pašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
pašuma nosac t s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
31. §
Par dz vokļa pašuma Nr. 8, 18.Novembra iel 27, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai
E.Mekšs
Saska
ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 4. panta pirmo daļu,
atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai un likuma 4.panta
ceturt s daļas 5.punktu - atsevišķos gad jumos publiskas personas nekustam pašuma
atsavin šanu var ierosin t rnieks vai vi a imenes loceklis, ja vi š vēlas nopirkt dz vojamo
m ju, t s dom jamo daļu vai dz vokļa pašumu.
Ludzas novada pašvald b 2014.gada 14.august tika re istrēts dz vokļa Nr.8,
18.Novembra iel 27, Ludz Ludzas novad rnieka O. K. personas kods XXX pilnvarotas
personas V. R. atsavin šanas ierosin jums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavin t publisku personu nekustamo pašumu dot attiec g s atvasin t s publisk s
personas lēmējinstit cija, un Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas
2014.gada 14.augusta lēmumu „Par dz vokļa pašuma Nr.8, 18.Novembra iel 27, Ludz , Ludzas
novad nodošanu atsavin šanai”, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas
past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu un finanšu past v g s komitejas
2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzs kt dz vokļa Nr. 8, 18.Novembra iel 27, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas
proced ru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas zemes ier c bas inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam pašuma - dz vokļa Nr. 8, 18.Novembra iel 27, Ludz , Ludzas novad
re istrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam pašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas pašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
pašuma nosac t s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
32. §
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Par dz vokļa pašuma Nr. 26, Latgales iel 92, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai
E.Mekšs
Saska
ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 4. panta pirmo daļu,
atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai un likuma 4.panta
ceturt s daļas 5.punktu - atsevišķos gad jumos publiskas personas nekustam pašuma
atsavin šanu var ierosin t rnieks vai vi a imenes loceklis, ja vi š vēlas nopirkt dz vojamo
m ju, t s dom jamo daļu vai dz vokļa pašumu.
Ludzas novada pašvald b 2014.gada 18.j lij tika re istrēts dz vokļa Nr.26, Latgales
iel 92, Ludz Ludzas novad rnieces I. S. personas kods XXX atsavin šanas ierosin jums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavin t publisku personu nekustamo pašumu dot attiec g s atvasin t s publisk s
personas lēmējinstit cija, un Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas
2014.gada 14.augusta lēmumu „Par dz vokļa pašuma Nr.26, Latgales iel 92, Ludz , Ludzas
novad nodošanu atsavin šanai”, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas
past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu un finanšu past v g s komitejas
2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzs kt dz vokļa Nr.26, Latgales iel 92, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas
proced ru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas zemes ier c bas inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam pašuma - dz vokļa Nr. 26, Latgales iel 92, Ludz , Ludzas novad
re istrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam pašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas pašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
pašuma nosac t s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
33. §
Par nekustam pašuma, zemes vien bas k starpgabala ar kadastra apz m jumu 6850 007
0292 (aptuveni 0,50 ha plat b ) p c adreses “Pakalni š”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavin šanai
E.Mekšs
Saska ar likuma Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atsavin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atsavin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavin t publisku personu nekustamo pašumu dot attiec g s atvasin t s publisk s
personas lēmējinstit cija, un Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas
2014.gada 14.augusta lēmumu „Par nekustam pašuma, zemes vien bas k starpgabala ar
kadastra apz mējumu 6850 007 0292 (aptuveni 0,50 ha plat b ) pēc adreses “Pakalni š”, Cirmas
pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavin šanai”, un emot vēr Ludzas novada domes
teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu un finanšu
past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris
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Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavin šanai zemes gabalu - starpgabalu ar kadastra apz mējumu 6850 004 0096
pēc adreses “Pakalni š”, Cirmas pagasts, Ludzas novads atsavin šanas proced ru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas zemes ier c bas inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam pašuma - zemes gabala ar kadastra apz mējumu 6850 004 0096
re istrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam pašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas pašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
pašuma nosac t s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
34. §
Par zemes vien bas 0,3 ha plat b ar kadastra apz m jumu 6850 004 0096 “Piesaule”
Cirmas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavin šanai
E.Mekšs
2014.gada 19.j nij tika sa emts A. K. p.k. XXX atsavin šanas ierosin jums, ar l gumu
ieg t pašum zemes vien bu 0,3 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 004 0096. Pieteikumam
pievienots 2010.gada 17.novembra Lauku apvidus zemesgabala nomas l gums Nr.119, Ludzas
novada domes 2010.gada 30.septembra lēmums “Par jaunas adreses piešķiršanu un zemes
lietošanas ties bu izbeigšanu” (protokols Nr.26, 1.§)
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 425 otr s daļas 2.punktu, Valsts un pašvald bas
nekustam pašuma atsavin šanas ierosin jumus izskata attiec gi pašvald ba un izvērtējot
atsavin šanas ierosin jumam pievienotos dokumentus.
Saska
ar Publisk s personas mantas atsavin šanas likuma 4.panta ceturt s daļas
8.punktu, kas nosaka, kas atsevišķos gad jumos publiskas personas nekustam pašuma
atsavin šanu var ierosin t persona, kurai Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likum noteikt k rt b ir izbeigtas zemes
lietošanas ties bas un ar kuru pašvald ba ir noslēgusi zemes nomas l gumu, ja š persona vēlas
nopirkt zeme, kas bijusi lietošan un par ko ir noslēgts zemes nomas l gums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavin t publisku personu nekustamo pašumu dot attiec g s atvasin t s publisk s
personas lēmējinstit cija, un Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas
2014.gada 14.augusta lēmumu „Par zemes vien bas 0,3 ha palt b ar kadastra apz mējumu 6850
004 0096 “Piesaule” Cirmas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavin šanai”, un emot vēr
Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu un finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzs kt nekustam pašuma - zemes vien bas 0,3 ha palt b ar kadastra apz mējumu
6850 004 0096 pēc adreses “Piesaule”, Cirmas pagasts, Ludzas novads atsavin šanas proced ru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas zemes ier c bas inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam pašuma - zemes vien bas 0,3 ha palt b ar kadastra apz mējumu 6850
004 0096 “Piesaule”, Cirmas pagasts, Ludzas novads re istrēšanai Zemesgr mat .
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3. Nekustam pašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas pašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
pašuma nosac t s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
35. §
Par zemes vien b m ar kadastra apz m jumiem 6860 008 0252; 6860 008 0254; 6860 008
0256; 6860 008 0033; 6860 008 0255; 6860 009 0249; 6860 009 0250; 6860 003 0110 Istras
pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavin šanai
E.Mekšs
2010.gada 11. novembr tika sa emts V. P. p.k. XXX, pilnvarot s personas A. B. p.k.
XXX (2014.gada 16.j nija Latgales apgabaltiesas zvērin ta not res Sandras Rom nes
ener lpilnvara Nr. 2474) atsavin šanas ierosin jums, ar l gumu ieg t pašum zemes vien bas:
- zemes vien bu ar kadastra apz mējumu 6860 008 0252 (4,8 ha plat b );
- zemes vien bu ar kadastra apz mējumu 6860 008 0254 (4,36 ha plat b );
- zemes vien bu ar kadastra apz mējumu 6860 008 0256 (2,8 ha plat b );
- zemes vien bu ar kadastra apz mējumu 6860 008 0033 (4,3 ha plat b );
- zemes vien bu ar kadastra apz mējumu 6860 008 0255 (4,4 ha plat b );
- zemes vien bu ar kadastra apz mējumu 6860 009 0249 (5,5 ha plat b );
- zemes vien bu ar kadastra apz mējumu 6860 009 0250 (4,2 ha plat b );
- zemes vien bu ar kadastra apz mējumu 6860 003 0110 (2,9 ha plat b );
Istras pagasts, Ludzas novads. Pieteikumam pievienots 2007.gada 8.novembra Zemes
nomas l gums Nr.45.1, 2010.gada 17.j nija Vienošan s par groz jumiem un papildin jumiem
zemes nomas l gum Nr.45.1. Ludzas rajona Istras pagasta padomes 2007.gada 29.j nija lēmums
“Par zemes lietošanas ties bu p rtraukšanu” (protokols Nr.6, 1.§) un 2003.gada 31.janv ra
lēmums “Par zemes piešķiršanu past v g lietošan ” (protokols Nr.1; 2.punkts).
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 425 otr s daļas 2.punktu, Valsts un pašvald bas
nekustam pašuma atsavin šanas ierosin jumus izskata attiec gi pašvald ba un izvērtējot
atsavin šanas ierosin jumam pievienotos dokumentus.
Saska
ar Publisk s personas mantas atsavin šanas likuma 4.panta ceturt s daļas
8.punktu, kas nosaka, kas atsevišķos gad jumos publiskas personas nekustam pašuma
atsavin šanu var ierosin t persona, kurai Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likum noteikt k rt b ir izbeigtas zemes
lietošanas ties bas un ar kuru pašvald ba ir noslēgusi zemes nomas l gumu, ja š persona vēlas
nopirkt zeme, kas bijusi lietošan un par ko ir noslēgts zemes nomas l gums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavin t publisku personu nekustamo pašumu dot attiec g s atvasin t s publisk s
personas lēmējinstit cija, un Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas
2014.gada 14.augusta lēmumu „Par zemes vien b m ar kadastra apz mējumiem 6860 008 0252;
6860 008 0254; 6860 008 0256; 6860 008 0033; 6860 008 0255; 6860 009 0249; 6860 009 0250;
6860 003 0110 Istras pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavin šanai”, un emot vēr Ludzas
novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu un finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzs kt nekustam pašuma - zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6860 008 0252
(4,8 ha plat b ) pēc adreses Istras pagasts, Ludzas novads atsavin šanas proced ru.
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2. Uzs kt nekustam pašuma - zemes vien bas ar kadastra 6860 008 0254 (5,0 ha
plat b ) pēc adreses Istras pagasts, Ludzas novads atsavin šanas proced ru.
3. Uzs kt nekustam pašuma - zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6860 008 0256
(2,8 ha plat b ) pēc adreses Istras pagasts, Ludzas novads atsavin šanas proced ru.
4. Uzs kt nekustam pašuma - zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6860 008 0033
(4,3 ha plat b ) pēc adreses Istras pagasts, Ludzas novads atsavin šanas proced ru.
5. Uzs kt nekustam pašuma - zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6860 008 0255
(4,4 ha plat b ) pēc adreses Istras pagasts, Ludzas novads atsavin šanas proced ru.
6. Uzs kt nekustam pašuma - zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6860 009 0249
(5,5 ha plat b ) pēc adreses Istras pagasts, Ludzas novads atsavin šanas proced ru.
7. Uzs kt nekustam pašuma - zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6860 009 0250
(4,2 ha plat b ) pēc adreses Istras pagasts, Ludzas novads atsavin šanas proced ru.
8. Uzs kt nekustam pašuma - zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6860 003 0110
(2,9 ha plat b ) pēc adreses Istras pagasts, Ludzas novads atsavin šanas proced ru.
9. Uzdot Ludzas novada pašvald bas zemes ier c bas inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam pašuma:
- zemes vien bu ar kadastra apz mējumu 6860 008 0252 (4,8 ha plat b );
- zemes vien bu ar kadastra apz mējumu 6860 008 0254 (4,36 ha plat b );
- zemes vien bu ar kadastra apz mējumu 6860 008 0256 (2,8 ha plat b );
- zemes vien bu ar kadastra apz mējumu 6860 008 0033 (4,3 ha plat b );
- zemes vien bu ar kadastra apz mējumu 6860 008 0255 (4,4 ha plat b );
- zemes vien bu ar kadastra apz mējumu 6860 009 0249 (5,5 ha plat b );
- zemes vien bu ar kadastra apz mējumu 6860 009 0250 (4,2 ha plat b );
- zemes vien bu ar kadastra apz mējumu 6860 003 0110 (2,9 ha plat b );
pēc adreses Istras pagasts, Ludzas novads re istrēšanai Zemesgr mat .
10. Nekustam pašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas pašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
11. Uzdot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
pašuma nosac t s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
12. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
36. §
Par nekustam

pašuma - dz vokļa Nr. 2, Ezera šķ rsiela 6, Ludz , Ludzas novads
izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu
E.Mekšs

2014.gada 27.febru r Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums “Par dz vokļa Nr.2,
Maz Ezerkrasta iel 6, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai”.
Saska
ar Ludzas novada pašvald bas pašuma novērtēšanas komisijas 2014.gada
14 augusta sēdes lēmumu “Par nekustam pašuma, dz vokļa Nr.2, Ezera šķērsiela 6, Ludz ,
Ludzas novads vērt bas noteikšanu” (protokols Nr.5, 2.punkts) un Pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavin šanas likuma 10.pantu, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s
un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu un finanšu past v g s
komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekustam - pašuma dz vokļa Nr.2, Ezera šķērsiela 6, Ludza, Ludzas
novads kop pašuma 3026/7013 dom jam m daļ m ar funkcion li saist t m b vēm, pirm s izsoles
s kumcenu - EUR 1297,38 (viens tūkstotis divi simti devi desmit septi i euro un 38 centi) un
izsoles noteikumus, saska ar pielikumu.
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2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
37. §
Par nekustam

pašuma “Jeļisejevi”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu
E.Mekšs

2014.gada 24.apr l Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums “Par zemes gabala
0,19 ha plat b (kadastra apz mējums 6860 001 0255) un dz vojam s m jas “Jeļisejevi”,
Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.6, 35.§).
Saska
ar Ludzas novada pašvald bas pašuma novērtēšanas komisijas 2014.gada
14.augusta sēdes lēmumu “Par nekustam pašuma, “Jeļisejevi”, Vecslabada, Istras pagasts,
Ludzas novads vērt bas noteikšanu” (protokols Nr.5, 5.punkts). Pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavin šanas likuma 10.pantu, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s
un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu un finanšu past v g s
komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekustam pašuma “Jeļisejevi”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads,
kas sast v no zemes vien bas (kadastra apz mējums 6860 001 0255) 0,19 ha plat b un
dz vojam s m jas (kadastra apz mējums 6860 001 0255 001) ar trim pal gēk m (kadastra
apz mējums (6860 001 0255 002; 6860 001 0255 003; 6860 001 0255 004) pirm s izsoles
s kumcenu - EUR 4971,30 (četri tūkstoši devi i simti septi desmit viens euro un 30 centi) un
izsoles noteikumus, saska ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.

38. §
Par kustam s mantas – traktora piekabes 1PTU-4.0, valsts reģistr cijas Nr.P9274LZ otr s
izsoles rezult tu, protokola un treš s izsoles noteikumu, s kumcenas apstiprin šanu
E.Mekšs
2014.gada 26.j nij Ludzas novada dome pie ēma lēmumu “Par kustam s mantas traktora piekabes 1PTU-4.0, valsts re istr cijas Nr.P9274LZ pirm s izsoles rezult tu un otr s
izsoles noteikumu, un s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr.10 32.§).
2014.gada 30.j lij tika r kota kustam s mantas - traktora piekabes 1PTU-4.0, Re .
Nr. P9274LZ otr izsole, kur nepieteic s neviens pretendents l dz ar to izsole ir bijusi
nesekm ga.
Saska ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 32.panta 4.punktu, kas
nosaka, ja kustam s mantas pirm izsole ir nesekm ga, instit cija, kas organiz mantas p rdošanu
(9.pants), var ierosin t citu šaj likum paredzēto atsavin šanas veidu (3. un 7.pants). Komisija
izvērtējot, iesaka r kot otro izsoli ar aušupejošu soli un samazin t izsoles s kumcenu par 40%.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 10.pantu, un emot vēr
Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu un finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
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Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t 2014.gada 30.j lija kustam s mantas - traktora piekabes 1PTU-4.0, valsts
re istr cijas Nr.P9274LZ , izsoles protokolu Nr.2 un atz t otro izsoli par nesekm gu.
2. Apstiprin t kustam s mantas - traktora piekabes 1PTU-4.0 treš s izsoles s kumcenu EUR 240,00 (divi simti četrdesmit euro un 00 centi) t.sk. PVN un izsoles noteikumus, saska
ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.

39. §
Par 2013.gada 23.maija Ludzas novada domes l muma „Par nekustam pašuma, zemes
gabala (starpgabala) ar kadastra apz m jumu 6860 001 0630, 1,6 ha plat b , kas atrodas
Istras pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai”
(protokols Nr. 10, 31.§) atcelšanu
E.Mekšs
2013.gada 23.maij Ludzas novada dome pie ēma lēmumu „Par nekustam pašuma,
zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apz mējumu 6860 001 0630, 1,6 ha plat b , kas atrodas
Istras pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 10, 31.§).
Saska a ar augst k minēt lēmuma otro punktu, tika gatavoti dokumenti zemesgabala ar
kadastra numuru 6860 001 0630, kas atrodas Istras pagast , Ludzass novad re istr cijai
zemesgr mat . Ludzas novada pašvald ba iesniedza Ludzas rajona tiesas zemesgr matu nodaļa
nostiprin juma l gumu, ar kuru l dz nostiprin t pašuma ties bas uz nekustamo pašumu
“Morozi”, Istras pagasts, Ludzas novads, kadastra numurs 6860 001 0298, kas sat v no zemes
vien bas 1,63 ha ar kadastra apz mējumu 6860 001 0630.
Ludzas novada pašvald ba sa ēma 2013.gada 15.oktobra Ludzas rajona tiesas
zemesgr matu nodaļa lēmumu “par nostiprin juma l guma atst šanu bez ievēr bas”.
Nekustamais pašums, zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apz mējumu 6860 001
0630, 1,6 ha plat b netika nostiprin tas pašuma ties bas uz Ludzas novada pašvald bas v rda.
L dz ar to pašvald ba nevar nodot atsavin šani augst k minēto nekustamo pašumu.
Saska ar MK noteikumiem Nr.425 “K rt ba, k d atsavin ma valsts un pašvald bu
manta” 7.punkta 7.5 apakspunkts nosaka, ka valsts vai pašvald bas nekustam pašuma
atsavin šanas ierosin jumu noraida, ja saska ar likumu “Par nekustam pašuma ierakst šanu
zemesgr mat s” atsavin mo nekustamo p sumun nevar ierakst t zemesgr mat un valsts vai
attiec g s pašvald bas v rda un Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas
2014.gada 14.augusta lēmumu „ Par 2013.gada 23.maij Ludzas novada domes lēmuma „Par
nekustam pašuma, zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apz mējumu 6860 001 0630, 1,6 ha
plat b , kas atrodas Istras pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 10,
31.§) atcelšanu”, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s
komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu un finanšu past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt 2013.gada 23.maija Ludzas novada domes lēmumu „Par nekustam pašuma,
zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apz mējumu 6860 001 0630, 1,6 ha plat b , kas atrodas
Istras pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 10, 31.§).
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
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40. §
Par dz vokļa Nr.56, Latgales iel 51, Ludz , Ludzas novad
atsavin šanas procedūras izbeigšanu
E.Mekšs
2012.gada 27.maij Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums “Par dz vokļa
Nr.56, Ludz , Latgales iel 51 nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 25, 74.§).
2013.gada 24.janv r Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums “Par nekustam
pašuma - dz vokļa Nr.56, Latgales iel 51, Ludz , Ludzas novads atsavin šanu un p rdošanas
cenas apstiprin šanu” (protokols Nr. 2, 60.§). Pamatojoties uz augst k minēto Ludzas novada
domes lēmumu J. J. tika nos t ts pazi ojums ar l gumu četru mēnešu laik pēc pazi ojuma
sa emšanas dienas sniegt atbildi, nor dot samaksas termi u norēķiniem par dz vokli.
Atsaucoties uz nos t to pazi ojumu 2013.gada 15.maij J. J. iesniedza Ludzas novada
pašvald b iesniegumu par ierosin t dz vokļa Nr.56, Latgales iel 51 Ludz atsavin šans
proced ras p rtraukšanu un Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas
2014.gada 14.augusta lēmumu „ Par dz vokļa Nr.56, Latgales iel 51, Ludz , Ludzas novad
atsavin šanas proced ras izbeigšanu ”, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un
att st bas past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu un finanšu past v g s
komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dz vokļa Nr.56, Latgales iel 51, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas
proced ru.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
41.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2009.gada 6.augusta s des l mum „Par
dz vojam s telpas res ties bu piešķiršanu” (protokols Nr.6, 49.§)
A.Meikš ns
Ludzas novada pašvald ba ir sa ēmusi un izskat jusi I. ., personas kods XXX,
2014.gada 17.j lija iesniegumu (pašvald b sa emts un re istrēts 2014.gada 17.j lij ar Nr.
3.1.1.11.2/2192) ar l gumu groz t Ludzas novada domes 2009.gada 6.augusta sēdes lēmuma „Par
dz vojam s telpas res ties bu piešķiršanu” (protokols Nr.6, 49.§) 2.punktu, paredzot dz vojam s
telpas atsavin šanas ties bas.
Pamatojoties uz likuma „Par dz vojamo telpu ri” 6.pantu, k ar emot vēr Ludzas
novada domes Soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Groz t Ludzas novada domes 2009.gada 6.augusta sēdes lēmuma „Par dz vojam s
telpas res ties bu piešķiršanu” (protokols Nr.6, 49.§) 2.punktu un izteikt jaun redakcij :
„2. I. . noslēgt l gumu ar sabiedr bu ar ierobežotu atbild bu „Ludzas apsaimniekot js”
par dz vokļa Nr.4 Rai a iel 34, Ludz ri ar atsavin šanas ties b m”.
2. Uzdot sabiedr bai ar ierobežotu atbild bu „Ludzas apsaimniekot js” veikt groz jumus
dz vojam s telpas res l gum .

67
3. Uzdot pašvald bas sekret rei In rai Vondai piecu dienu laik pēc domes sēdes
protokola parakst šanas rakstveid nos t t SIA “Ludzas apsaimniekot js” un I. . domes lēmuma
izrakstu.

42.§
Par atkl ta skiču konkursa „Maz s arhitektūras formas – Lūcijas skulptūras skiču
projekta izstr de” izsludin šanu
A.Meikš ns, A.Gendele
Uzklausot zi ojumu par precizējumiem nolikum , sēdes vad t ja A.Gendele aicina balsot
par lēmuma projektu ar precizējumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu, emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attt st bas past v g s komitejas
2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t atkl ta skiču konkursa “Maz s arhitekt ras formas – L cijas skulpt ras
skiču projekta izstr de” nolikumu saska ar pielikumu.
2. Izveidot konkursa vērtēšanas komisiju š d sast v :
Komisijas priekšsēdēt ja:
Al na Gendele – Ludzas novada domes priekšsēdēt ja;
Komisijas locekļi:
Vladimirs Kalinko – Ludzas novada b vvaldes vad t js-arhitekts;
Sandra Vorkale –J.Soik na Ludzas m kslas skolas direktore;
L ga Kondr te – Ludzas t risma inform cijas centra vad t ja;
Ilona Igovena – att st bas un nekustam pašuma nodaļas vad t ja.
43.§
Par Ludzas novada Briģu pagasta bibliot kas lietošanas noteikumu un bibliot kas datoru,
interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas
noteikumu apstiprin šanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu un Bibliotēku likuma 21.panta otro daļu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo,
izgl t bas un kult ras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t Ludzas novada Bri u pagasta bibliotēkas lietošanas un datoru, interneta un
visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas noteikumus saska ar
pielikumiem.
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44.§
Par Ludzas novada Cirmas pagasta bibliot kas lietošanas noteikumu un bibliot kas datoru,
interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas
noteikumu apstiprin šanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu un Bibliotēku likuma 21.panta otro daļu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo,
izgl t bas un kult ras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t Ludzas novada Cirmas pagasta bibliotēkas lietošanas un datoru, interneta un
visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas noteikumus saska ar
pielikumiem.
45.§
Par Ludzas novada Isnaudas pagasta bibliot kas lietošanas noteikumu un bibliot kas
datoru, interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas
izmantošanas noteikumu apstiprin šanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu un Bibliotēku likuma 21.panta otro daļu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo,
izgl t bas un kult ras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t Ludzas novada Isnaudas pagasta bibliotēkas lietošanas un datoru, interneta un
visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas noteikumus saska ar
pielikumiem.
46.§
Par Ludzas novada Isnaudas pagasta Istalsnas bibliot kas lietošanas noteikumu un
bibliot kas datoru, interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu
publiskas izmantošanas noteikumu apstiprin šanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu un Bibliotēku likuma 21.panta otro daļu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo,
izgl t bas un kult ras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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Apstiprin t Ludzas novada Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēkas lietošanas un datoru,
interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas
noteikumus saska ar pielikumiem.
47.§
Par Ludzas novada Istras pagasta bibliot kas lietošanas noteikumu un bibliot kas datoru,
interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas
noteikumu apstiprin šanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu un Bibliotēku likuma 21.panta otro daļu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo,
izgl t bas un kult ras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t Ludzas novada Istras pagasta bibliotēkas lietošanas un datoru, interneta un
visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas noteikumus saska ar
pielikumiem.
48.§
Par Ludzas novada Nirzas pagasta bibliot kas lietošanas noteikumu un bibliot kas datoru,
interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas
noteikumu apstiprin šanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu un Bibliotēku likuma 21.panta otro daļu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo,
izgl t bas un kult ras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t Ludzas novada Nirzas pagasta bibliotēkas lietošanas un datoru, interneta un
visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas noteikumus saska ar
pielikumiem.

49.§
Par Ludzas novada ukšu pagasta bibliot kas lietošanas noteikumu un bibliot kas datoru,
interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas
noteikumu apstiprin šanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu un Bibliotēku likuma 21.panta otro daļu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo,
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izgl t bas un kult ras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t Ludzas novada ukšu pagasta bibliotēkas lietošanas un datoru, interneta un
visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas noteikumus saska ar
pielikumiem.

50.§
Par Ludzas novada Pildas pagasta bibliot kas lietošanas noteikumu un bibliot kas datoru,
interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas
noteikumu apstiprin šanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu un Bibliotēku likuma 21.panta otro daļu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo,
izgl t bas un kult ras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t Ludzas novada Pildas pagasta bibliotēkas lietošanas un datoru, interneta un
visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas noteikumus saska ar
pielikumiem.
51.§
Par Ludzas novada Pure u pagasta bibliot kas lietošanas noteikumu un bibliot kas datoru,
interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas
noteikumu apstiprin šanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu un Bibliotēku likuma 21.panta otro daļu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo,
izgl t bas un kult ras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t Ludzas novada Pure u pagasta bibliotēkas lietošanas un datoru, interneta un
visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas noteikumus saska ar
pielikumiem.
52.§
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Par Ludzas novada Rund nu pagasta bibliot kas lietošanas noteikumu un bibliot kas
datoru, interneta un visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas
izmantošanas noteikumu apstiprin šanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu un Bibliotēku likuma 21.panta otro daļu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo,
izgl t bas un kult ras jaut jumu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t Ludzas novada Rundēnu pagasta bibliotēkas lietošanas un datoru, interneta un
visp rpieejamo elektronisko inform cijas resursu publiskas izmantošanas noteikumus saska ar
pielikumiem.
53.§
Par amatu savienošanas atļauju
S.Jakovļevs
1.
Ludzas novada pašvald b sa emts Ludzas novada pašvald bas pašuma privatiz cijas
komisijas locekļa Vilhelma Kušnera 01.08.2014. iesniegums (pašvald b re istrēts 04.08.2014. ar
re .Nr.3.1.1.11.2/2249) ar l gumu atļaut savienot komisijas locekļa amatu ar Zilupes novada
pašvald bas zemes ier c ba inženiera amatu. Sav iesniegum V.Kušners apliecina, ka amatu
savienošanas nerad s interešu konfliktu un tas neb s pretrun ar amatpersonai saistoš m ētikas
norm m un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pien kumu pild šanai.
Izvērtējot pašvald bas r c b esošo inform ciju un ar lietu saist tos apst kļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
V.Kušners pamatojoties uz Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra lēmumu „Par
Ludzas novada Pašvald bas pašuma privatiz cijas komisijas apstiprin šanu”, pilda Pašvald bas
pašuma privatiz cijas komisijas locekļa pien kumus. V.Kušners ir valsts amatpersona, jo likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 4. panta otr s daļa nosaka, ka par
valsts amatperson m uzskat mas ar personas, kur m, pildot amata pien kumus valsts vai
pašvald bas instit cij s, saska ar normat vajiem aktiem ir ties bas izdot administrat vos aktus,
k ar veikt uzraudz bas, kontroles, izzi as vai sod šanas funkcijas attiec b uz person m, kas
neatrodas to tieš vai netieš pakļaut b , vai ties bas r koties ar valsts vai pašvald bas mantu, tai
skait finanšu l dzekļiem.
Saska ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 7.panta
sesto daļu š likuma 4.panta otraj daļ minēt s amatpersonas, kur m šaj pant nav noteikti paši
amata savienošanas nosac jumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru t s ie em saska ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un r kojumiem;
2) pedagoga, zin tnieka, profesion la sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedr b ;
3) citu amatu, uz ēmuma l guma vai š panta vienpadsmitaj daļ neminēta pilnvarojuma izpildi,
ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai pašvald bas iest des
vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darb bu individu l komersanta status vai re istrējoties Valsts ie ēmumu
dienest k saimniecisk s darb bas veicējam saska ar likumu “Par iedz vot ju ien kuma
nodokli”, ja š savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai
pašvald bas iest des vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
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L dz ar to V.Kušners k valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu, uz ēmuma
l gumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un sa emta attiec g s
instit cijas (amatpersonas) rakstveida atļauja.
V.Kušneru k Ludzas novada pašvald bas pašuma privatiz cijas komisijas locekli
apstiprin ja amat Ludzas novada dome, l dz ar to Ludzas novada dome ir instit cija, kas ir
kompetenta sniegt atļauju savienot pašuma privatiz cijas komisijas locekļa amatu ar Zilupes
novada pašvald bas zemes ier c ba inženiera amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvald bas pašuma privatiz cijas komisijas locekļa
pien kumus vienlaikus ar Zilupes novada pašvald bas zemes ier c ba inženiera amata
pien kumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana nerad s interešu konfliktu un
neb s pretrun ar valsts amatpersonai saistoš m ētikas norm m un nekaitēs amatpersonas tiešo
pien kumu veikšanai.
Atbilstoši likuma visp r gajam regulējumam amatpersona pati ir atbild ga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, t pēc, neraugoties uz
kompetent s instit cijas doto atļauju savienot amatus, V.Kušneram ir pien kums jebkur br d
izvērtēt interešu konflikta iespējam bu un r c bas atbilst bu amatpersonas ētikas norm m, ja,
pildot
Ludzas novada pašvald bas pašuma privatiz cijas komisijas locekļa amatu un Zilupes novada
pašvald bas zemes ier c ba inženiera amatu, past v iespēja, ka V.Kušners var non kt interešu
konflikta situ cij .
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un sept to daļu, likuma „Par pašvald b m” 21. panta pirm s
daļas 27. punktu, Administrat v procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Vilhelmam Kušneram savienot Ludzas novada pašvald bas pašuma
privatiz cijas komisijas locekļa amatu ar Zilupes novada pašvald bas zemes ier c ba inženiera
amatu.
2. V.Kušneru iepaz stin t ar lēmuma saturu.
3. Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 76.panta otro daļu un 189.panta
pirmo daļu viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas var p rs dzēt Administrat v s rajona
tiesas Rēzeknes tiesu nam , Atbr vošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.
Ludzas novada pašvald b sa emts Ludzas novada pašvald bas pašuma privatiz cijas
komisijas locekļa Vilhelma Kušnera 01.08.2014. iesniegums (pašvald b re istrēts 04.08.2014. ar
re .Nr.3.1.1.11.2/2249) ar l gumu atļaut savienot komisijas locekļa amatu ar VAS „VALSTS
NEKUSTAMIE PAŠUMI” Nekustam pašuma formēšanas un re istr cijas daļas nekustam
pašuma re istr cijas speci lista amatu. Sav iesniegum V.Kušners apliecina, ka amatu
savienošanas nerad s interešu konfliktu un tas neb s pretrun ar amatpersonai saistoš m ētikas
norm m un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pien kumu pild šanai.
Izvērtējot pašvald bas r c b esošo inform ciju un ar lietu saist tos apst kļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
V.Kušners pamatojoties uz Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra lēmumu „Par
Ludzas novada Pašvald bas pašuma privatiz cijas komisijas apstiprin šanu”, pilda Pašvald bas
pašuma privatiz cijas komisijas locekļa pien kumus. V.Kušners ir valsts amatpersona, jo likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 4. panta otr s daļa nosaka, ka par
valsts amatperson m uzskat mas ar personas, kur m, pildot amata pien kumus valsts vai
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pašvald bas instit cij s, saska ar normat vajiem aktiem ir ties bas izdot administrat vos aktus,
k ar veikt uzraudz bas, kontroles, izzi as vai sod šanas funkcijas attiec b uz person m, kas
neatrodas to tieš vai netieš pakļaut b , vai ties bas r koties ar valsts vai pašvald bas mantu, tai
skait finanšu l dzekļiem.
Saska ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 7.panta
sesto daļu š likuma 4.panta otraj daļ minēt s amatpersonas, kur m šaj pant nav noteikti paši
amata savienošanas nosac jumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru t s ie em saska ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un r kojumiem;
2) pedagoga, zin tnieka, profesion la sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedr b ;
3) citu amatu, uz ēmuma l guma vai š panta vienpadsmitaj daļ neminēta pilnvarojuma izpildi,
ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai pašvald bas iest des
vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darb bu individu l komersanta status vai re istrējoties Valsts ie ēmumu
dienest k saimniecisk s darb bas veicējam saska ar likumu “Par iedz vot ju ien kuma
nodokli”, ja š savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai
pašvald bas iest des vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
L dz ar to V.Kušners k valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu, uz ēmuma
l gumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un sa emta attiec g s
instit cijas (amatpersonas) rakstveida atļauja.
V.Kušneru k Ludzas novada pašvald bas pašuma privatiz cijas komisijas locekli
apstiprin ja amat Ludzas novada dome, l dz ar to Ludzas novada dome ir instit cija, kas ir
kompetenta sniegt atļauju savienot pašuma privatiz cijas komisijas locekļa amatu ar VAS
„VALSTS NEKUSTAMIE PAŠUMI” Nekustam pašuma formēšanas un re istr cijas daļas
nekustam pašuma re istr cijas speci lista amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvald bas pašuma privatiz cijas komisijas locekļa
pien kumus vienlaikus ar VAS „VALSTS NEKUSTAMIE PAŠUMI” Nekustam pašuma
formēšanas un re istr cijas daļas nekustam
pašuma re istr cijas speci lista amata
pien kumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana nerad s interešu konfliktu un
neb s pretrun ar valsts amatpersonai saistoš m ētikas norm m un nekaitēs amatpersonas tiešo
pien kumu veikšanai.
Atbilstoši likuma visp r gajam regulējumam amatpersona pati ir atbild ga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, t pēc, neraugoties uz
kompetent s instit cijas doto atļauju savienot amatus, V.Kušneram ir pien kums jebkur br d
izvērtēt interešu konflikta iespējam bu un r c bas atbilst bu amatpersonas ētikas norm m, ja,
pildot
Ludzas novada pašvald bas pašuma privatiz cijas komisijas locekļa amatu un VAS „VALSTS
NEKUSTAMIE PAŠUMI” Nekustam pašuma formēšanas un re istr cijas daļas nekustam
pašuma re istr cijas speci lista amatu, past v iespēja, ka V.Kušners var non kt interešu
konflikta situ cij .
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un sept to daļu, likuma „Par pašvald b m” 21. panta pirm s
daļas 27. punktu, Administrat v procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Vilhelmam Kušneram savienot Ludzas novada pašvald bas pašuma
privatiz cijas komisijas locekļa amatu ar VAS „VALSTS NEKUSTAMIE PAŠUMI”
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Nekustam pašuma formēšanas un re istr cijas daļas nekustam pašuma re istr cijas speci lista
amatu.
2. V.Kušneru iepaz stin t ar lēmuma saturu.
3. Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 76.panta otro daļu un 189.panta
pirmo daļu viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas var p rs dzēt Administrat v s rajona
tiesas Rēzeknes tiesu nam , Atbr vošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
3.
Ludzas novada pašvald b sa emts Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas
komisijas locekļa Vilhelma Kušnera 01.08.2014. iesniegums (pašvald b re istrēts 04.08.2014. ar
re .Nr.3.1.1.11.2/2248) ar l gumu atļaut savienot komisijas locekļa amatu ar Zilupes novada
pašvald bas Zemes ier c bas inženiera amatu. Sav iesniegum V.Kušners apliecina, ka amatu
savienošanas nerad s interešu konfliktu un tas neb s pretrun ar amatpersonai saistoš m ētikas
norm m un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pien kumu pild šanai.
Izvērtējot pašvald bas r c b esošo inform ciju un ar lietu saist tos apst kļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
V.Kušners pamatojoties uz Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra lēmumu „Par
Ludzas novada Pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas apstiprin šanu”, pilda Pašvald bas
pašuma atsavin šanas komisijas locekļa pien kumus. V.Kušners ir valsts amatpersona, jo likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 4. panta otr s daļa nosaka, ka par
valsts amatperson m uzskat mas ar personas, kur m, pildot amata pien kumus valsts vai
pašvald bas instit cij s, saska ar normat vajiem aktiem ir ties bas izdot administrat vos aktus,
k ar veikt uzraudz bas, kontroles, izzi as vai sod šanas funkcijas attiec b uz person m, kas
neatrodas to tieš vai netieš pakļaut b , vai ties bas r koties ar valsts vai pašvald bas mantu, tai
skait finanšu l dzekļiem.
Saska ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 7.panta
sesto daļu š likuma 4.panta otraj daļ minēt s amatpersonas, kur m šaj pant nav noteikti paši
amata savienošanas nosac jumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru t s ie em saska ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un r kojumiem;
2) pedagoga, zin tnieka, profesion la sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedr b ;
3) citu amatu, uz ēmuma l guma vai š panta vienpadsmitaj daļ neminēta pilnvarojuma izpildi,
ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai pašvald bas iest des
vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darb bu individu l komersanta status vai re istrējoties Valsts ie ēmumu
dienest k saimniecisk s darb bas veicējam saska ar likumu “Par iedz vot ju ien kuma
nodokli”, ja š savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai
pašvald bas iest des vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
L dz ar to V.Kušners k valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu, uz ēmuma
l gumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un sa emta attiec g s
instit cijas (amatpersonas) rakstveida atļauja.
V.Kušneru k Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas locekli
apstiprin ja amat Ludzas novada dome, l dz ar to Ludzas novada dome ir instit cija, kas ir
kompetenta sniegt atļauju savienot pašuma atsavin šanas komisijas locekļa amatu ar Zilupes
novada pašvald bas Zemes ier c bas inženiera amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas locekļa
pien kumus vienlaikus ar Zilupes novada pašvald bas Zemes ier c bas inženiera amata
pien kumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana nerad s interešu konfliktu un
neb s pretrun ar valsts amatpersonai saistoš m ētikas norm m un nekaitēs amatpersonas tiešo
pien kumu veikšanai.
Atbilstoši likuma visp r gajam regulējumam amatpersona pati ir atbild ga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, t pēc, neraugoties uz
kompetent s instit cijas doto atļauju savienot amatus, V.Kušneram ir pien kums jebkur br d
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izvērtēt interešu konflikta iespējam bu un r c bas atbilst bu amatpersonas ētikas norm m, ja,
pildot
Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas locekļa amatu un Zilupes novada
pašvald bas zemes ier c ba inženiera amatu, past v iespēja, ka V.Kušners var non kt interešu
konflikta situ cij .
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un sept to daļu, likuma „Par pašvald b m” 21. panta pirm s
daļas 27. punktu, Administrat v procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Vilhelmam Kušneram savienot Ludzas novada pašvald bas pašuma
atsavin šanas komisijas locekļa amatu ar Zilupes novada pašvald bas Zemes ier c bas inženiera
amatu.
2. V.Kušneru iepaz stin t ar lēmuma saturu.
3. Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 76.panta otro daļu un 189.panta
pirmo daļu viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas var p rs dzēt Administrat v s rajona
tiesas Rēzeknes tiesu nam , Atbr vošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
4.
Ludzas novada pašvald b sa emts Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas
komisijas locekļa Vilhelma Kušnera 01.08.2014. iesniegums (pašvald b re istrēts 04.08.2014. ar
re .Nr.3.1.1.11.2/2248) ar VAS „VALSTS NEKUSTAMIE PAŠUMI” Nekustam pašuma
formēšanas un re istr cijas daļas nekustam pašuma re istr cijas speci lista amatu. Sav
iesniegum V.Kušners apliecina, ka amatu savienošanas nerad s interešu konfliktu un tas neb s
pretrun ar amatpersonai saistoš m ētikas norm m un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo
pien kumu pild šanai.
Izvērtējot pašvald bas r c b esošo inform ciju un ar lietu saist tos apst kļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
V.Kušners pamatojoties uz Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra lēmumu „Par
Ludzas novada Pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas apstiprin šanu”, pilda Pašvald bas
pašuma atsavin šanas komisijas locekļa pien kumus. V.Kušners ir valsts amatpersona, jo likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 4. panta otr s daļa nosaka, ka par
valsts amatperson m uzskat mas ar personas, kur m, pildot amata pien kumus valsts vai
pašvald bas instit cij s, saska ar normat vajiem aktiem ir ties bas izdot administrat vos aktus,
k ar veikt uzraudz bas, kontroles, izzi as vai sod šanas funkcijas attiec b uz person m, kas
neatrodas to tieš vai netieš pakļaut b , vai ties bas r koties ar valsts vai pašvald bas mantu, tai
skait finanšu l dzekļiem.
Saska ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 7.panta
sesto daļu š likuma 4.panta otraj daļ minēt s amatpersonas, kur m šaj pant nav noteikti paši
amata savienošanas nosac jumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru t s ie em saska ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un r kojumiem;
2) pedagoga, zin tnieka, profesion la sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedr b ;
3) citu amatu, uz ēmuma l guma vai š panta vienpadsmitaj daļ neminēta pilnvarojuma izpildi,
ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai pašvald bas iest des
vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darb bu individu l komersanta status vai re istrējoties Valsts ie ēmumu
dienest k saimniecisk s darb bas veicējam saska ar likumu “Par iedz vot ju ien kuma
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nodokli”, ja š savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai
pašvald bas iest des vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
L dz ar to V.Kušners k valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu, uz ēmuma
l gumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un sa emta attiec g s
instit cijas (amatpersonas) rakstveida atļauja.
V.Kušneru k Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas locekli
apstiprin ja amat Ludzas novada dome, l dz ar to Ludzas novada dome ir instit cija, kas ir
kompetenta sniegt atļauju savienot pašuma atsavin šanas komisijas locekļa amatu ar VAS
„VALSTS NEKUSTAMIE PAŠUMI” Nekustam pašuma formēšanas un re istr cijas daļas
nekustam pašuma re istr cijas speci lista amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas locekļa
pien kumus vienlaikus ar VAS „VALSTS NEKUSTAMIE PAŠUMI” Nekustam pašuma
formēšanas un re istr cijas daļas nekustam
pašuma re istr cijas speci lista amatu
pien kumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana nerad s interešu konfliktu un
neb s pretrun ar valsts amatpersonai saistoš m ētikas norm m un nekaitēs amatpersonas tiešo
pien kumu veikšanai.
Atbilstoši likuma visp r gajam regulējumam amatpersona pati ir atbild ga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, t pēc, neraugoties uz
kompetent s instit cijas doto atļauju savienot amatus, V.Kušneram ir pien kums jebkur br d
izvērtēt interešu konflikta iespējam bu un r c bas atbilst bu amatpersonas ētikas norm m, ja,
pildot
Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijas locekļa amatu un VAS „VALSTS
NEKUSTAMIE PAŠUMI” Nekustam pašuma formēšanas un re istr cijas daļas nekustam
pašuma re istr cijas speci lista amatu, past v iespēja, ka V.Kušners var non kt interešu
konflikta situ cij .
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un sept to daļu, likuma „Par pašvald b m” 21. panta pirm s
daļas 27. punktu, Administrat v procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Vilhelmam Kušneram savienot Ludzas novada pašvald bas pašuma
atsavin šanas komisijas locekļa amatu ar VAS „VALSTS NEKUSTAMIE PAŠUMI”
Nekustam pašuma formēšanas un re istr cijas daļas nekustam pašuma re istr cijas speci lista
amatu.
2. V.Kušneru iepaz stin t ar lēmuma saturu.
3. Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 76.panta otro daļu un 189.panta
pirmo daļu viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas var p rs dzēt Administrat v s rajona
tiesas Rēzeknes tiesu nam , Atbr vošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
5.
Ludzas novada pašvald b sa emts Ludzas novada Ludzas pilsētas zemes komisijas
priekšsēdēt ja Vilhelma Kušnera 01.08.2014. iesniegums (pašvald b re istrēts 04.08.2014. ar
re .Nr.3.1.1.11.2/2250) ar l gumu atļaut savienot komisijas priekšsēdēt ja amatu ar Zilupes
novada pašvald bas zemes ier c ba inženiera amatu. Sav iesniegum V.Kušners apliecina, ka
amatu savienošanas nerad s interešu konfliktu un tas neb s pretrun ar amatpersonai saistoš m
ētikas norm m un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pien kumu pild šanai.
Izvērtējot pašvald bas r c b esošo inform ciju un ar lietu saist tos apst kļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
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V.Kušners pamatojoties uz Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmumu „Par
Ludzas novada Ludzas pilsētas zemes komisijas sast va apstiprin šanu”, pilda Ludzas novada
Ludzas pilsētas zemes komisijas priekšsēdēt ja pien kumus. V.Kušners ir valsts amatpersona, jo
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 4. panta otr s daļa nosaka,
ka par valsts amatperson m uzskat mas ar personas, kur m, pildot amata pien kumus valsts vai
pašvald bas instit cij s, saska ar normat vajiem aktiem ir ties bas izdot administrat vos aktus,
k ar veikt uzraudz bas, kontroles, izzi as vai sod šanas funkcijas attiec b uz person m, kas
neatrodas to tieš vai netieš pakļaut b , vai ties bas r koties ar valsts vai pašvald bas mantu, tai
skait finanšu l dzekļiem.
Saska ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 7.panta
sesto daļu š likuma 4.panta otraj daļ minēt s amatpersonas, kur m šaj pant nav noteikti paši
amata savienošanas nosac jumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru t s ie em saska ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un r kojumiem;
2) pedagoga, zin tnieka, profesion la sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedr b ;
3) citu amatu, uz ēmuma l guma vai š panta vienpadsmitaj daļ neminēta pilnvarojuma izpildi,
ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai pašvald bas iest des
vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darb bu individu l komersanta status vai re istrējoties Valsts ie ēmumu
dienest k saimniecisk s darb bas veicējam saska ar likumu “Par iedz vot ju ien kuma
nodokli”, ja š savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai
pašvald bas iest des vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
L dz ar to V.Kušners k valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu, uz ēmuma
l gumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un sa emta attiec g s
instit cijas (amatpersonas) rakstveida atļauja.
V.Kušneru k Ludzas novada Ludzas pilsētas zemes komisijas priekšsēdēt ju apstiprin ja
amat Ludzas novada dome, l dz ar to Ludzas novada dome ir instit cija, kas ir kompetenta
sniegt atļauju savienot zemes komisijas priekšsēdēt ja amatu ar Zilupes novada pašvald bas
zemes ier c ba inženiera amatu.
Izvērtējot Ludzas novada Ludzas pilsētas zemes komisijas priekšsēdēt ja amata
pien kumus vienlaikus ar Zilupes novada pašvald bas zemes ier c ba inženiera amata
pien kumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana nerad s interešu konfliktu un
neb s pretrun ar valsts amatpersonai saistoš m ētikas norm m un nekaitēs amatpersonas tiešo
pien kumu veikšanai.
Atbilstoši likuma visp r gajam regulējumam amatpersona pati ir atbild ga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, t pēc, neraugoties uz
kompetent s instit cijas doto atļauju savienot amatus, V.Kušneram ir pien kums jebkur br d
izvērtēt interešu konflikta iespējam bu un r c bas atbilst bu amatpersonas ētikas norm m, ja,
pildot
Ludzas novada Ludzas pilsētas zemes komisijas priekšsēdēt ja amatu un Zilupes novada
pašvald bas zemes ier c ba inženiera amatu, past v iespēja, ka V.Kušners var non kt interešu
konflikta situ cij .
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un sept to daļu, likuma „Par pašvald b m” 21. panta pirm s
daļas 27. punktu, Administrat v procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Atļaut Vilhelmam Kušneram savienot Ludzas novada Ludzas pilsētas zemes komisijas
priekšsēdēt ja amatu ar Zilupes novada pašvald bas zemes ier c ba inženiera amatu.
2. V.Kušneru iepaz stin t ar lēmuma saturu.
3. Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 76.panta otro daļu un 189.panta
pirmo daļu viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas var p rs dzēt Administrat v s rajona
tiesas Rēzeknes tiesu nam , Atbr vošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
6.
Ludzas novada pašvald b sa emts Ludzas novada Ludzas pilsētas zemes komisijas
priekšsēdēt ja Vilhelma Kušnera 01.08.2014. iesniegums (pašvald b re istrēts 04.08.2014. ar
re .Nr.3.1.1.11.2/2250) ar l gumu atļaut savienot komisijas priekšsēdēt ja amatu ar VAS
„VALSTS NEKUSTAMIE PAŠUMI” Nekustam pašuma formēšanas un re istr cijas daļas
nekustam pašuma re istr cijas speci lista amatu. Sav iesniegum V.Kušners apliecina, ka
amatu savienošanas nerad s interešu konfliktu un tas neb s pretrun ar amatpersonai saistoš m
ētikas norm m un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pien kumu pild šanai.
Izvērtējot pašvald bas r c b esošo inform ciju un ar lietu saist tos apst kļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
V.Kušners pamatojoties uz Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmumu „Par
Ludzas novada Ludzas pilsētas zemes komisijas sast va apstiprin šanu”, pilda Ludzas novada
Ludzas pilsētas zemes komisijas priekšsēdēt ja pien kumus. V.Kušners ir valsts amatpersona, jo
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 4. panta otr s daļa nosaka,
ka par valsts amatperson m uzskat mas ar personas, kur m, pildot amata pien kumus valsts vai
pašvald bas instit cij s, saska ar normat vajiem aktiem ir ties bas izdot administrat vos aktus,
k ar veikt uzraudz bas, kontroles, izzi as vai sod šanas funkcijas attiec b uz person m, kas
neatrodas to tieš vai netieš pakļaut b , vai ties bas r koties ar valsts vai pašvald bas mantu, tai
skait finanšu l dzekļiem.
Saska ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 7.panta
sesto daļu š likuma 4.panta otraj daļ minēt s amatpersonas, kur m šaj pant nav noteikti paši
amata savienošanas nosac jumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru t s ie em saska ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un r kojumiem;
2) pedagoga, zin tnieka, profesion la sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedr b ;
3) citu amatu, uz ēmuma l guma vai š panta vienpadsmitaj daļ neminēta pilnvarojuma izpildi,
ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai pašvald bas iest des
vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darb bu individu l komersanta status vai re istrējoties Valsts ie ēmumu
dienest k saimniecisk s darb bas veicējam saska ar likumu “Par iedz vot ju ien kuma
nodokli”, ja š savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai
pašvald bas iest des vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
L dz ar to V.Kušners k valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu, uz ēmuma
l gumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un sa emta attiec g s
instit cijas (amatpersonas) rakstveida atļauja.
V.Kušneru k Ludzas novada Ludzas pilsētas zemes komisijas priekšsēdēt ju apstiprin ja
amat Ludzas novada dome, l dz ar to Ludzas novada dome ir instit cija, kas ir kompetenta
sniegt atļauju savienot zemes komisijas priekšsēdēt ja amatu ar VAS „VALSTS NEKUSTAMIE
PAŠUMI” Nekustam
pašuma formēšanas un re istr cijas daļas nekustam
pašuma
re istr cijas speci lista amatu
Izvērtējot Ludzas novada Ludzas pilsētas zemes komisijas priekšsēdēt ja amata
pien kumus vienlaikus ar VAS „VALSTS NEKUSTAMIE PAŠUMI” Nekustam pašuma
formēšanas un re istr cijas daļas nekustam
pašuma re istr cijas speci lista amata
pien kumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana nerad s interešu konfliktu un
neb s pretrun ar valsts amatpersonai saistoš m ētikas norm m un nekaitēs amatpersonas tiešo
pien kumu veikšanai.
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Atbilstoši likuma visp r gajam regulējumam amatpersona pati ir atbild ga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, t pēc, neraugoties uz
kompetent s instit cijas doto atļauju savienot amatus, V.Kušneram ir pien kums jebkur br d
izvērtēt interešu konflikta iespējam bu un r c bas atbilst bu amatpersonas ētikas norm m, ja,
pildot
Ludzas novada Ludzas pilsētas zemes komisijas priekšsēdēt ja amatu un VAS „VALSTS
NEKUSTAMIE PAŠUMI” Nekustam pašuma formēšanas un re istr cijas daļas nekustam
pašuma re istr cijas speci lista amatu, past v iespēja, ka V.Kušners var non kt interešu
konflikta situ cij .
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un sept to daļu, likuma „Par pašvald b m” 21. panta pirm s
daļas 27. punktu, Administrat v procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Vilhelmam Kušneram savienot Ludzas novada Ludzas pilsētas zemes komisijas
priekšsēdēt ja amatu ar VAS „VALSTS NEKUSTAMIE PAŠUMI” Nekustam pašuma
formēšanas un re istr cijas daļas nekustam pašuma re istr cijas speci lista amatu.
2. V.Kušneru iepaz stin t ar lēmuma saturu.
3. Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 76.panta otro daļu un 189.panta
pirmo daļu viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas var p rs dzēt Administrat v s rajona
tiesas Rēzeknes tiesu nam , Atbr vošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
7.
Ludzas novada pašvald b sa emts Ludzas novada iepirkumu komisijas priekšsēdēt jas
vietnieces Krist nes Nikolajevas 14.08.2014. iesniegums (pašvald b re istrēts 14.08.2014. ar
re .Nr.3.1.1.11.2/2422) ar l gumu atļaut savienot komisijas priekšsēdēt jas vietnieces amatu ar
Ciblas novada pašvald bas juristes amatu. Sav iesniegum K.Nikolajeva apliecina, ka amatu
savienošana nerad s interešu konfliktu un tas neb s pretrun ar amatpersonai saistoš m ētikas
norm m un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pien kumu pild šanai.
Izvērtējot pašvald bas r c b esošo inform ciju un ar lietu saist tos apst kļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
K.Nikolajeva pamatojoties uz Ludzas novada domes 2012.gada 22.novembra lēmumu
„Par izmai m Ludzas novada iepirkumu komisijas sast v ”, pilda Ludzas novada iepirkumu
komisijas priekšsēdēt ja pien kumus. K.Nikolajeva ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 4. panta otr s daļa nosaka, ka par valsts
amatperson m uzskat mas ar personas, kur m, pildot amata pien kumus valsts vai pašvald bas
instit cij s, saska ar normat vajiem aktiem ir ties bas izdot administrat vos aktus, k ar veikt
uzraudz bas, kontroles, izzi as vai sod šanas funkcijas attiec b uz person m, kas neatrodas to
tieš vai netieš pakļaut b , vai ties bas r koties ar valsts vai pašvald bas mantu, tai skait finanšu
l dzekļiem.
Saska ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 7.panta
sesto daļu š likuma 4.panta otraj daļ minēt s amatpersonas, kur m šaj pant nav noteikti paši
amata savienošanas nosac jumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru t s ie em saska ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un r kojumiem;
2) pedagoga, zin tnieka, profesion la sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedr b ;
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3) citu amatu, uz ēmuma l guma vai š panta vienpadsmitaj daļ neminēta pilnvarojuma izpildi,
ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai pašvald bas iest des
vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darb bu individu l komersanta status vai re istrējoties Valsts ie ēmumu
dienest k saimniecisk s darb bas veicējam saska ar likumu “Par iedz vot ju ien kuma
nodokli”, ja š savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai
pašvald bas iest des vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
L dz ar to K.Nikolajeva k valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu,
uz ēmuma l gumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
sa emta attiec g s instit cijas (amatpersonas) rakstveida atļauja.
K.Nikolajevu k Ludzas novada iepirkumu komisijas priekšsēdēt ja vietnieku apstiprin ja
amat Ludzas novada dome, l dz ar to Ludzas novada dome ir instit cija, kas ir kompetenta
sniegt atļauju savienot iepirkumu komisijas priekšsēdēt ja vietnieka amatu ar Ciblas novada
pašvald bas juristes amatu
Izvērtējot Ludzas novada iepirkumu komisijas priekšsēdēt ja vietnieka amata pien kumus
vienlaikus ar Ciblas novada pašvald bas juristes amata pien kumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana nerad s interešu konfliktu un neb s pretrun ar valsts
amatpersonai saistoš m ētikas norm m un nekaitēs amatpersonas tiešo pien kumu veikšanai.
Atbilstoši likuma visp r gajam regulējumam amatpersona pati ir atbild ga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, t pēc, neraugoties uz
kompetent s instit cijas doto atļauju savienot amatus, K.Nikolajevai ir pien kums jebkur br d
izvērtēt interešu konflikta iespējam bu un r c bas atbilst bu amatpersonas ētikas norm m, ja,
pildot
Ludzas novada iepirkumu komisijas priekšsēdēt ja vietnieka amatu un Ciblas novada pašvald bas
juristes amatu, past v iespēja, ka K.Nikolajeva var non kt interešu konflikta situ cij .
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un sept to daļu, likuma „Par pašvald b m” 21. panta pirm s
daļas 27. punktu, Administrat v procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Krist nei Nikolajevai savienot Ludzas novada iepirkumu komisijas
priekšsēdēt ja vietnieka amatu ar Ciblas novada pašvald bas juristes amatu.
2. K.Nikolajevu iepaz stin t ar lēmuma saturu.
3. Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 76.panta otro daļu un 189.panta
pirmo daļu viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas var p rs dzēt Administrat v s rajona
tiesas Rēzeknes tiesu nam , Atbr vošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
8.
Ludzas novada pašvald b sa emts Ludzas novada Administrat vo aktu str du komisijas
locekles Krist nes Nikolajevas 14.08.2014. iesniegums (pašvald b re istrēts 14.08.2014. ar
re .Nr.3.1.1.11.2/2423) ar l gumu atļaut savienot komisijas locekļa amatu ar Ciblas novada
pašvald bas juristes amatu. Sav iesniegum K.Nikolajeva apliecina, ka amatu savienošana
nerad s interešu konfliktu un tas neb s pretrun ar amatpersonai saistoš m ētikas norm m un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pien kumu pild šanai.
Izvērtējot pašvald bas r c b esošo inform ciju un ar lietu saist tos apst kļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
K.Nikolajeva pamatojoties uz Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmumu „Par
izmai m Ludzas novada Administrat vo aktu str du komisijas sast v ”, pilda Administrat vo
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aktu str du komisijas locekļa pien kumus. K.Nikolajeva ir valsts amatpersona, jo likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 4. panta otr s daļa nosaka, ka par valsts
amatperson m uzskat mas ar personas, kur m, pildot amata pien kumus valsts vai pašvald bas
instit cij s, saska ar normat vajiem aktiem ir ties bas izdot administrat vos aktus, k ar veikt
uzraudz bas, kontroles, izzi as vai sod šanas funkcijas attiec b uz person m, kas neatrodas to
tieš vai netieš pakļaut b , vai ties bas r koties ar valsts vai pašvald bas mantu, tai skait finanšu
l dzekļiem.
Saska ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 7.panta
sesto daļu š likuma 4.panta otraj daļ minēt s amatpersonas, kur m šaj pant nav noteikti paši
amata savienošanas nosac jumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru t s ie em saska ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un r kojumiem;
2) pedagoga, zin tnieka, profesion la sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedr b ;
3) citu amatu, uz ēmuma l guma vai š panta vienpadsmitaj daļ neminēta pilnvarojuma izpildi,
ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai pašvald bas iest des
vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darb bu individu l komersanta status vai re istrējoties Valsts ie ēmumu
dienest k saimniecisk s darb bas veicējam saska ar likumu “Par iedz vot ju ien kuma
nodokli”, ja š savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai
pašvald bas iest des vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
L dz ar to K.Nikolajeva k valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu,
uz ēmuma l gumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
sa emta attiec g s instit cijas (amatpersonas) rakstveida atļauja.
K.Nikolajevu k Ludzas novada Administrat vo aktu str du komisijas locekli apstiprin ja
amat Ludzas novada dome, l dz ar to Ludzas novada dome ir instit cija, kas ir kompetenta
sniegt atļauju savienot komisijas locekļa amatu ar Ciblas novada pašvald bas juristes amatu
Izvērtējot Ludzas novada Administrat vo aktu str du komisijas locekļa amata pien kumus
vienlaikus ar Ciblas novada pašvald bas juristes amata pien kumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana nerad s interešu konfliktu un neb s pretrun ar valsts
amatpersonai saistoš m ētikas norm m un nekaitēs amatpersonas tiešo pien kumu veikšanai.
Atbilstoši likuma visp r gajam regulējumam amatpersona pati ir atbild ga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, t pēc, neraugoties uz
kompetent s instit cijas doto atļauju savienot amatus, K.Nikolajevai ir pien kums jebkur br d
izvērtēt interešu konflikta iespējam bu un r c bas atbilst bu amatpersonas ētikas norm m, ja,
pildot
Ludzas novada Administrat vo aktu str du komisijas locekļa amatu un Ciblas novada pašvald bas
juristes amatu, past v iespēja, ka K.Nikolajeva var non kt interešu konflikta situ cij .
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un sept to daļu, likuma „Par pašvald b m” 21. panta pirm s
daļas 27. punktu, Administrat v procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu,
emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Krist nei Nikolajevai savienot Ludzas novada Administrat vo aktu str du
komisijas locekļa amatu ar Ciblas novada pašvald bas juristes amatu.
2. K.Nikolajevu iepaz stin t ar lēmuma saturu.
3. Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 76.panta otro daļu un 189.panta
pirmo daļu viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas var p rs dzēt Administrat v s rajona
tiesas Rēzeknes tiesu nam , Atbr vošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
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9.
Ludzas novada pašvald b sa emts Ludzas novada Dz vojamo m ju privatiz cijas
komisijas locekles Krist nes Nikolajevas 14.08.2014. iesniegums (pašvald b re istrēts
14.08.2014. ar re .Nr.3.1.1.11.2/2424) ar l gumu atļaut savienot komisijas locekļa amatu ar
Ciblas novada pašvald bas juristes amatu. Sav iesniegum K.Nikolajeva apliecina, ka amatu
savienošana nerad s interešu konfliktu un tas neb s pretrun ar amatpersonai saistoš m ētikas
norm m un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pien kumu pild šanai.
Izvērtējot pašvald bas r c b esošo inform ciju un ar lietu saist tos apst kļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
K.Nikolajeva pamatojoties uz Ludzas novada domes 2012.gada 22.novembra lēmumu
„Par izmai m Ludzas novada Dz vojamo m ju komisijas sast v ”, pilda komisijas locekļa
pien kumus. K.Nikolajeva ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darb b ” 4. panta otr s daļa nosaka, ka par valsts amatperson m uzskat mas
ar personas, kur m, pildot amata pien kumus valsts vai pašvald bas instit cij s, saska ar
normat vajiem aktiem ir ties bas izdot administrat vos aktus, k ar veikt uzraudz bas, kontroles,
izzi as vai sod šanas funkcijas attiec b uz person m, kas neatrodas to tieš vai netieš
pakļaut b , vai ties bas r koties ar valsts vai pašvald bas mantu, tai skait finanšu l dzekļiem.
Saska ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 7.panta
sesto daļu š likuma 4.panta otraj daļ minēt s amatpersonas, kur m šaj pant nav noteikti paši
amata savienošanas nosac jumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru t s ie em saska ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un r kojumiem;
2) pedagoga, zin tnieka, profesion la sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedr b ;
3) citu amatu, uz ēmuma l guma vai š panta vienpadsmitaj daļ neminēta pilnvarojuma izpildi,
ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai pašvald bas iest des
vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darb bu individu l komersanta status vai re istrējoties Valsts ie ēmumu
dienest k saimniecisk s darb bas veicējam saska ar likumu “Par iedz vot ju ien kuma
nodokli”, ja š savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai
pašvald bas iest des vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
L dz ar to K.Nikolajeva k valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu,
uz ēmuma l gumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
sa emta attiec g s instit cijas (amatpersonas) rakstveida atļauja.
K.Nikolajevu k Ludzas novada Dz vojamo m ju privatiz cijas komisijas locekli
apstiprin ja amat Ludzas novada dome, l dz ar to Ludzas novada dome ir instit cija, kas ir
kompetenta sniegt atļauju savienot komisijas locekļa amatu ar Ciblas novada pašvald bas juristes
amatu
Izvērtējot Ludzas novada Dz vojamo m ju privatiz cijas komisijas locekļa amata
pien kumus vienlaikus ar Ciblas novada pašvald bas juristes amata pien kumiem, Ludzas novada
dome konstatē, ka amatu savienošana nerad s interešu konfliktu un neb s pretrun ar valsts
amatpersonai saistoš m ētikas norm m un nekaitēs amatpersonas tiešo pien kumu veikšanai.
Atbilstoši likuma visp r gajam regulējumam amatpersona pati ir atbild ga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, t pēc, neraugoties uz
kompetent s instit cijas doto atļauju savienot amatus, K.Nikolajevai ir pien kums jebkur br d
izvērtēt interešu konflikta iespējam bu un r c bas atbilst bu amatpersonas ētikas norm m, ja,
pildot
Ludzas novada Dz vojamo m ju privatiz cijas komisijas locekļa amatu un Ciblas novada
pašvald bas juristes amatu, past v iespēja, ka K.Nikolajeva var non kt interešu konflikta
situ cij .
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un sept to daļu, likuma „Par pašvald b m” 21. panta pirm s
daļas 27. punktu, Administrat v procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu,
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emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta
sēdes atzinumu, soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un att st bas past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Krist nei Nikolajevai savienot Ludzas novada Dz vojamo m ju privatiz cijas
komisijas locekļa amatu ar Ciblas novada pašvald bas juristes amatu.
2. K.Nikolajevu iepaz stin t ar lēmuma saturu.
3. Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 76.panta otro daļu un 189.panta
pirmo daļu viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas var p rs dzēt Administrat v s rajona
tiesas Rēzeknes tiesu nam , Atbr vošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
54.§
Par E.Mekša komand jumu uz Baltkrievijas Republiku
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Baltkrievijas Republikas Zaslavļas pilsētas izpildkomitejas 21.07.2014.
uzaicin jumu Nr.79n (Ludzas novada pašvald b sa emts 24.07.2014., re istrēts ar re istr cijas
numuru 3.1.1.8.1/649) 2014.gada 6.-7.septembr piedal ties Baltkrievijas rakst bas dienas
pies kumos, ievērojot Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumus Nr.969 „K rt ba, k d
atl dzin mi ar komandējumiem saist tie izdevumi” un likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s
daļas 27.punktu, emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darb b ” balsošan nepiedal s domes priekšsēdēt jas vietnieks Edgars Mekšs,
atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nor kot Ludzas novada domes priekšsēdēt ja vietnieku Edgaru Mekšu komandējum
uz Baltkrievijas Republikas Zaslavļas pilsētu no 2014.gada 6.septembra l dz 7.septembrim.
2. Komandējuma izdevumi (ceļa (transporta) izdevumi, 30 % no dienas naudas
(kompens cijas par papildu izdevumiem) normas) tiks segti no Ludzas novada pašvald bas
budžeta l dzekļiem.
55.§
Par A.Gendeles komand jumu uz Baltkrievijas Republiku
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Baltkrievijas Republikas Zaslavļas pilsētas izpildkomitejas 21.07.2014.
uzaicin jumu Nr.79n (Ludzas novada pašvald b sa emts 24.07.2014., re istrēts ar re istr cijas
numuru 3.1.1.8.1/649) 2014.gada 6.-7.septembr piedal ties Baltkrievijas rakst bas dienas
pies kumos, ievērojot Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumus Nr.969 „K rt ba, k d
atl dzin mi ar komandējumiem saist tie izdevumi” un likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s
daļas 27.punktu, emot vēr Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts
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amatpersonu darb b ” balsošan
nepiedal s domes priekšsēdēt ja Al na Gendele, atkl ti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nor kot Ludzas novada domes priekšsēdēt ju Al nu Gendeli komandējum
Baltkrievijas Republikas Zaslavļas pilsētu no 2014.gada 6.septembra l dz 7.septembrim.

uz

2. Komandējuma izdevumi (ceļa (transporta) izdevumi, 30 % no dienas naudas
(kompens cijas par papildu izdevumiem) normas) tiks segti no Ludzas novada pašvald bas
budžeta l dzekļiem.
56.§
Par A.Gendeles komand jumu uz Norv ģijas Karalisti
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz sa emto Latvijas Republikas Vides aizsardz bas un re ion l s att st bas
ministrijas 2014.gada 15.augusta vēstuli Nr.13-6/18-1e/7481 (Ludzas novada pašvald b sa emta
18.08.2014., re istrēta ar re istr cijas numuru 3.1.1.7.1/895) par Ludzas novada domes
priekšsēdēt jas A.Gendeles dele ēšanu pieredzes apmai as viz tē uz Norvē iju, kas notiks
š.g. 18.-19.septembr , Norvē ijas finanšu instrumenta 2009.-2013.gada perioda programmas
LV07 „Kapacit tes stiprin šana un institucion l sadarb ba starp Latvijas un Norvē ijas valsts
instit cij m, vietēj m un re ion l m iest dēm” projekta „Re ion l s politikas aktivit šu
stenošana Latvij un re ion l s att st bas pas kumu izstr de” ietvaros, ievērojot Ministru
kabineta 12.10.2010. noteikumus Nr.969 „K rt ba, k d atl dzin mi ar komandējumiem saist tie
izdevumi” un likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas 27.punktu, emot vēr Ludzas
novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, pamatojoties
uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” balsošan nepiedal s
domes priekšsēdēt ja Al na Gendele, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs
Diba ins, Olita Bakl ne, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nor kot Ludzas novada domes priekšsēdēt ju Al nu Gendeli komandējum
Norvē ijas Karalisti 2014.gada 18.-19.septembr .

uz

2. Komandējuma izdevumi (dienas nauda) tiks segti no Ludzas novada pašvald bas
budžeta l dzekļiem.
Tiek skat ti domes sēdes papildus darba k rt bas jaut jumi.
57.§
Par atkritumu šķirošanas akcijas „Ludzas novad Skol ni šķiro!” balvu piešķiršanu
A.Strazds
Pašvald bas vides aizsardz bas speci l budžeta l dzekļi izmantojami tikai t du pas kumu
un projektu finansēšanai, kuri saist ti ar vides aizsardz bu, piemēram, ar izgl t bu un audzin šanu
vides aizsardz bas jom , vides monitoringu, biolo isk s daudzveid bas saglab šanu un
aizsardz bu, gaisa aizsardz bu un klimata p rmai m, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu,
atjaunošanu un de u aizsardz bu, augš u un grunts aizsardz bu un san ciju, vides aizsardz bas
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iest žu veiktspējas stiprin šanu, atkritumu apsaimniekošanu, radioakt vo atkritumu p rvald bu,
ar k kompens ciju atkritumu poligona ietekmes zon dz vojošiem iedz vot jiem.
Lai veidotu pievilc g ku un droš ku vidi sev apk rt un samazin tu negat vo ietekmi uz
apk rtējo vidi, lai veicin tu dal tu atkritumu v kšanu pašvald bas teritorij , veicin tu izpratnes
veidošanos par atkritumu šķirošanu un otrreizēju atkritumu p rstr di, Ludzas novada pašvald ba
sadarb b ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” organizē Ludzas novada pašvald bas
Ludzas novada skolu 5.-9.klašu skolēniem sadz ves atkritumu šķirošanas akciju „Ludzas novad
Skolēni šķiro!”.
Sadz ves atkritumu šķirošanas akcija „Ludzas novad Skolēni šķiro!” norisin sies no
2014.gada 15.septembra l dz 2014.gada 28.novembrim.
2014.gada decembr tiks r kota sadz ves atkritumu šķirošanas akcijas „Ludzas novad
Skolēni šķiro!” noslēguma pas kums, kur tiks pasniegtas balvas EUR 930 vērt b ekskursij m
Latvijas Republikas robež s (4 klašu braucieni, attiec gi 1 brauciens – EUR 285 vērt b , 3
braucieni – katrs EUR 215 vērt b ), braucienu cen neiekļaujot transporta izdevumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 15.panta pirm s daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvald bu budžetiem” 29.pantu, emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un att st bas
past v g s un Finanšu past v g s komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t sadz ves atkritumu šķirošanas akcijas „Ludzas novad Skolēni šķiro!”
nolikumu.
2. Piešķirt EUR 930 sadz ves atkritumu šķirošanas akcijas „Ludzas novad Skolēni
šķiro!” uzvarēt ju apbalvošanai, braucienu cen neiekļaujot transporta izdevumus.
3. Iepl not piešķirt finansi los l dzekļus sadz ves atkritumu šķirošanas akcijas „Ludzas
novad Skolēni šķiro!” 4 klašu braucienu transporta izdevumu segšanai.
4. Apmaksu veikt no Dabas resursu nodokļa l dzekļiem (budžeta. izdevumu
klasifik cijas kods atbilstoši funkcion laj m kategorij m 05.100, budžeta. izdevumu
klasifik cijas kods atbilstoši ekonomiskaj m kategorij m 2000), samazinot prognozētos Dabas
resursu nodokļa l dzekļus pamatkapit la veidošanai (budžeta. izdevumu klasifik cijas kods
atbilstoši funkcion laj m kategorij m 05.100, budžeta. izdevumu klasifik cijas kods atbilstoši
ekonomiskaj m kategorij m 5000).
58. §
Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas autoceļu programm 2014. gadam
A.Isakovičs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 15.panta pirm s daļas 2.punktu un 21.panta
pirm s daļas 23.punktu, Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas 2014.gada
21.augusta sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t groz jumus Ludzas novada pašvald bas autoceļu programm 2014.gadam:
1.1. Ie mumi EUR 482215 t. sk:
1.1.1. Autoceļu fonda atlikums uz 01.01.2014.
1.1.2. Autoceļu (ielu) fonda ie ēmumi 2014.gad
Izdevumi EUR 482215 t. sk.:

EUR 10584
EUR 471631
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1.2.1. Ielu un ceļu ikdienas uztur šana
1) Ielu un ceļu uzturēšana ziemas period
2) Ielu un ceļu seguma uzturēšana
(t.sk.) Ielu un ceļu seguma uztur šana ar savu tehniku
- traktortehnikas un darba r ku apkalpošana
- traktoristu algas un soc. nodoklis
- degviela un smērvielas pagastu tehnikai
1.2.2. Pašvald bu ceļu un ielu p rvald šana
t.sk.
- degvielas ieg de
- p rējie ar iest des darb bu saist tie izdevumi
1.2.3. Ielu un ceļu projekt šana
1.2.4. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija
1.2.5. Ielu rekonstrukcijas projektu l dzfinans jums
1.2.6. Pagastu autoceļu periodisk uztur šana
1.2.7. Pašvald bas autoceļu uztur šanas agreg tu ieg de

EUR 304027
EUR 118269
EUR 185758
EUR 84270
EUR 8600
EUR 27870
EUR 47800
EUR 7500
EUR 6300
EUR 1200
EUR 20000
EUR 12000
EUR 70000
EUR 61570
EUR 7118

59. §
Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes vien bas ieskait šanu rezerves zemes fond
A.Trizna
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales re ion l s nodaļas Rēzeknes biroja, 2014.gada
19.augusta elektronisko vēstuli, tika konstatēts, ka Nekustam pašuma valsts kadastra
inform cijas sistēm uz R. D. v rda ir re istrēta zemes vien ba 3,5 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6892 005 0239.
Ar 2002.gada 2.decembra iesniegumu, R. D. atteic s no zemes Ludzas rajona Rundēnu
pagasta Rundēnu s dž , l dza kompensēt zemes vērt bu sertifik tos.
Ar Valsts zemes dienesta Latgales re ion l s nodaļas 2003.gada 5.febru ra lēmumu Nr.53.2/23 „Par zemes kompens cijas piešķiršanu”, R. D. par zemi 7,64 ha plat b apstiprin ta
kompens cija – 22,3 sertifik tu apmēr . R. D. 18.12.2010. mirusi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts zemes dienesta Latgales re ion l nodaļa ir
veikusi re istrēto datu labošanu atbilstoši arh va materi liem – zemes vien bas ar kadastra
apz mējumu 6892 005 0239 statuss no „zeme, par kuru pie emti zemes komisiju atzinumi par
pašuma ties bu atjaunošanu” nomain ts uz „zemes lietojums”.
Ar 2005.gada 1.septembri st j s spēk Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums (turpm k – Privatiz cijas pabeigšanas
likums), kur noteikts, ka zemes past v gajiem lietot jiem, kuriem zeme piešķirama pašum par
samaksu, j veic ar zemes izpirkšanu saist t s darb bas un t ir j izpērk noteiktajos termi os.
Neizpildot kaut vienu no Privatiz cijas pabeigšanas likum minētajiem nosac jumiem noteiktajos
termi os, zemes past v gais lietot js zaudē zemes past v g s lietošanas ties bas.
Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 1.punkts nosaka, ka juridiskaj m
un fiziskaj m person m, kur m zeme piešķirta past v g lietošan , zemes past v g s lietošanas
ties bas izbeidzas ar 2006.gada 1.septembri, ja l dz 2006.gada 31.augustam nebija iesniegts
zemes izpirkšanas (pirkšanas) piepras jums un tas nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas re istr .
Atbilstoši Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai izbeidzas zemes
past v g s lietošanas ties bas šaj likum minētajos gad jumos, ieg st zemes nomas pirmties bas
uz t s lietošan bijušo zemi. Saska ar Privatiz cijas pabeigšanas likuma p rejas noteikumu
17.punktu personai, kurai zemes past v g s lietošanas ties bas izbeidz s ar 2006.gada
1.septembri, zemes nomas pirmties bas izbeidzas 2007.gada 30.novembr .
Saska
ar VZD interneta m jas lap atbilstoši Privatiz cijas pabeigšanas likuma
23.panta ceturtajai daļai ievietoto inform ciju par Lauku zemes izpirkšanas re istr ierakst taj m
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zi m, Ludzas novada pašvald ba konstatējusi, ka R. D. l dz 2006.gada 31.augustam nebija
iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) piepras jumu VZD zemes vien bas 3,5 ha plat b ar
kadastra apz mējumu 6892 005 0239 izpirkšanai.
Sakar ar to, ka R. D. l dz 2006.gada 31.augustam nebija iesniegusi zemes izpirkšanas
(pirkšanas) piepras jumu zemes vien bas 3,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 005 0239,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads, izpirkšanai (pirkšanai) un zemes izpirkšanas (pirkšanas)
piepras jums nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas re istr , tad saska
ar Privatiz cijas
pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 1.punktu R. D. zemes lietošanas ties bas izbeidz s
2006.gada 1.septembr , savuk rt zemes nomas pirmties bas Reg nai Derupai bija j izmanto l dz
2007.gada 30.novembrim.
Uz zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6892 005 0239, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads ēku nav.
Par neapb vētu zemi, uz kuru Privatiz cijas pabeigšanas likuma noteiktaj termi netiek
izmantotas nomas pirmties bas, pašvald bai saska
ar Privatiz cijas pabeigšanas likuma
25.panta otro prim daļu j pie em lēmums par attiec g s zemes izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai vai, gad jumos, kad lēmumu pašvald ba pie em pēc 2009.gada 30.decembra - par
ieskait šanu rezerves zemes fond .
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 23.panta ceturto daļu, 25.panta
pirm s daļas 1.punktu, otro daļu, otro prim daļu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Izbeigt R. D., personas kods XXX, lietošanas ties bas uz zemes vien bu 3,5 ha plat b
ar kadastra apz mējumu 6892 005 0239, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, ar 2006.gada
1.septembri.
2. Nodot zemes vien bu 3,5 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 005 0239, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads rezerves zemes fond .
Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 79.pantu, ir ties bas p rs dzēt
Administrat vaj rajona ties , Rēzeknes tiesu nam , Atbr vošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601,
viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas.
60. §
Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes vien bu atz šanu par piekr toš m Ludzas
novada pašvald bai
A.Trizna
1.
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales re ion l s nodaļas Rēzeknes biroja, 2014. gada
19.augusta elektronisko vēstuli, tika konstatēts, ka Nekustam pašuma valsts kadastra
inform cijas sistēm uz M. O. v rda ir re istrēta zemes vien ba 2,7 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6892 006 0042.
Ludzas rajona Rundēnu pagasta zemes komisija ar 1996.gada 25.apr ļa lēmumu Nr.46F
nolēma piešķirt M. O. zemi pašum par samaksu 2,7 ha plat b .
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts zemes dienesta Latgales re ion l nodaļa ir
veikusi re istrēto datu labošanu atbilstoši arh va materi liem – zemes vien bas ar kadastra
apz mējumu 6892 006 0042 statuss no „zeme, par kuru pie emti zemes komisiju atzinumi par
pašuma ties bu atjaunošanu” nomain ts uz „zemes lietojums”.
Ar 2005.gada 1.septembri st j s spēk Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums (turpm k – Privatiz cijas pabeigšanas
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likums), kur noteikts, ka zemes past v gajiem lietot jiem, kuriem zeme piešķirama pašum par
samaksu, j veic ar zemes izpirkšanu saist t s darb bas un t ir j izpērk noteiktajos termi os.
Neizpildot kaut vienu no Privatiz cijas pabeigšanas likum minētajiem nosac jumiem noteiktajos
termi os, zemes past v gais lietot js zaudē zemes past v g s lietošanas ties bas.
Zemes vien bai 2,7 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 006 0042 Nekustam
pašuma valsts kadastra inform cijas sistēm 1993.g. re istrēts zemes robežu pl ns.
Privatiz cijas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmit s daļas 1.punkts nosaka, ka
persona iesniedz iesniegumu lēmuma pie emšanai par zemes piešķiršanu pašum par samaksu
Valsts zemes dienesta re ion lajai strukt rvien bai l dz 2010.gada 31.maijam gad jum , ja
faktiskaj lietošan esoš zemesgabala robežu pl ns iesniegts re istr cijai Nekust m pašuma
valsts kadastra inform cijas sistēm l dz 2009.gada 31.augustam.
Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 3.punkts nosaka, ka juridiskaj m
un fiziskaj m person m, kur m zeme piešķirta past v g lietošan , zemes past v g s lietošanas
ties bas izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitaj daļ noteiktajos termi os Valsts zemes dienesta
teritori lajai strukt rvien bai nav iesniegts iesniegums un attiec gie dokumenti lēmuma
pie emšanai par zemes piešķiršanu pašum par samaksu vai sa emts atteikums izpirkt (pirkt)
zemi.
Sakar ar to, ka M. O. l dz 2010.gada 31.maijam nebija iesniegusi iesniegumu Valsts
zemes dienesta re ion lajai strukt rvien bai lēmuma pie emšanai par zemes piešķiršanu pašum
par samaksu zemes vien bai 2,7 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 006 0042, tad saska ar
Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 3.punktu, 23.panta vienpadsmit s daļas
1.punktu M. O. zemes lietošanas ties bas izbeidz s 2010.gada 1.j nij .
Uz zemes vien bas 2,7 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 006 0042 un adresi
„As ini”, Testečkova, Rundēnu pag., Ludzas nov. atrodas ēkas.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laik
pašvald b m piekr t un uz attiec g s pašvald bas v rda zemesgr mat ierakst ma, apb vēta lauku
apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas
l gumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 23.panta vienpadsmit s daļas
1.punktu un 25.panta pirm s daļas 3.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un
pašvald bu zemes pašuma ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas
1.punktu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas ties bas ar 2010.gada 1.j niju M. O., personas kods XXX, uz zemes
vien bu 2,7 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 006 0042 un adresi „As ini”, Testečkova,
Rundēnu pag., Ludzas nov..
2. Atz t, ka zemes vien ba 2,7 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 006 0042 „As ini”,
Testečkova, Rundēnu pag., Ludzas nov. ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai.
Saska ar Administrat v procesa likuma 70.pantu lēmums st jas spēk ar br di, kad tas
pazi ots adres tam, bet s tot pa pastu – sept taj dien pēc t nodošanas past .
Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 79.pantu, ir ties bas p rs dzēt
Administrat vaj rajona ties , Rēzeknes tiesu nam , Atbr vošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601,
viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas.
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2.
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales re ion l s nodaļas Rēzeknes biroja, 2014. gada
19.augusta elektronisko vēstuli, tika konstatēts, ka Nekustam pašuma valsts kadastra
inform cijas sistēm uz J. O. v rda ir re istrēta zemes vien ba 9,2 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6878 007 0054.
Ludzas rajona Nirzas pagasta zemes komisija ar 1996.gada 18.j nija lēmumu (protokols
Nr.10) nolēma neatjaunot J. O. pašuma ties bas uz Bamb nu s. zemi 8,0 ha plat b . J. O.
08.07.2009. miris.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts zemes dienesta Latgales re ion l nodaļa ir
veikusi re istrēto datu labošanu atbilstoši arh va materi liem – zemes vien bas ar kadastra
apz mējumu 6878 007 0054 statuss no „zeme, par kuru pie emti zemes komisiju atzinumi par
pašuma ties bu atjaunošanu” nomain ts uz „zemes lietojums”.
Ar 2005.gada 1.septembri st j s spēk Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums (turpm k – Privatiz cijas pabeigšanas
likums), kur noteikts, ka zemes past v gajiem lietot jiem, kuriem zeme piešķirama pašum par
samaksu, j veic ar zemes izpirkšanu saist t s darb bas un t ir j izpērk noteiktajos termi os.
Neizpildot kaut vienu no Privatiz cijas pabeigšanas likum minētajiem nosac jumiem noteiktajos
termi os, zemes past v gais lietot js zaudē zemes past v g s lietošanas ties bas.
Zemes vien bai 9,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6878 007 0054 Nekustam
pašuma valsts kadastra inform cijas sistēm 1993.g. re istrēts zemes robežu pl ns.
Privatiz cijas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmit s daļas 1.punkts nosaka, ka
persona iesniedz iesniegumu lēmuma pie emšanai par zemes piešķiršanu pašum par samaksu
Valsts zemes dienesta re ion lajai strukt rvien bai l dz 2010.gada 31.maijam gad jum , ja
faktiskaj lietošan esoš zemesgabala robežu pl ns iesniegts re istr cijai Nekust m pašuma
valsts kadastra inform cijas sistēm l dz 2009.gada 31.augustam.
Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 3.punkts nosaka, ka juridiskaj m
un fiziskaj m person m, kur m zeme piešķirta past v g lietošan , zemes past v g s lietošanas
ties bas izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitaj daļ noteiktajos termi os Valsts zemes dienesta
teritori lajai strukt rvien bai nav iesniegts iesniegums un attiec gie dokumenti lēmuma
pie emšanai par zemes piešķiršanu pašum par samaksu vai sa emts atteikums izpirkt (pirkt)
zemi.
Sakar ar to, ka J. O. l dz 2010.gada 31.maijam nebija iesniedzis iesniegumu Valsts
zemes dienesta re ion lajai strukt rvien bai lēmuma pie emšanai par zemes piešķiršanu pašum
par samaksu zemes vien bai 9,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6878 007 0054, tad saska ar
Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 3.punktu, 23.panta vienpadsmit s daļas
1.punktu J. O. zemes lietošanas ties bas izbeidz s 2010.gada 1.j nij .
Uz zemes vien bas 9,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6878 007 0054 un adresi
„Joneiši”, Bamb ni, Nirzas pag., Ludzas nov. atrodas ēkas.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laik
pašvald b m piekr t un uz attiec g s pašvald bas v rda zemesgr mat ierakst ma, apb vēta lauku
apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas
l gumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 23.panta vienpadsmit s daļas
1.punktu un 25.panta pirm s daļas 3.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un
pašvald bu zemes pašuma ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas
1.punktu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne,
Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Izbeigt lietošanas ties bas ar 2010.gada 1.j niju J. O., personas kods XXX, uz zemes
vien bu 9,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6878 007 0054 un adresi „Joneiši”, Bamb ni,
Nirzas pag., Ludzas nov..
2. Atz t, ka zemes vien ba 9,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6878 007 0054
„Joneiši”, Bamb ni, Nirzas pag., Ludzas nov. ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai.
Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 79.pantu, ir ties bas p rs dzēt
Administrat vaj rajona ties , Rēzeknes tiesu nam , Atbr vošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601,
viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas.
3.
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales re ion l s nodaļas Rēzeknes biroja, 2014. gada
19.augusta elektronisko vēstuli, tika konstatēts, ka Nekustam pašuma valsts kadastra
inform cijas sistēm uz V. G. v rda ir re istrēta zemes vien ba 3,9 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6860 001 0122.
Ludzas rajona Istras pagasta zemes komisija ar 1996.gada 28.maija lēmumu Nr.56
atteica atjaunot pašuma ties bas V. G. uz Papsuiki s. zemi. V. G. 08.01.2011. mirusi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts zemes dienesta Latgales re ion l nodaļa ir
veikusi re istrēto datu labošanu atbilstoši arh va materi liem – zemes vien bas ar kadastra
apz mējumu 6860 001 0122 statuss no „zeme, par kuru pie emti zemes komisiju atzinumi par
pašuma ties bu atjaunošanu” nomain ts uz „zemes lietojums”.
Ar 2005.gada 1.septembri st j s spēk Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums (turpm k – Privatiz cijas pabeigšanas
likums), kur noteikts, ka zemes past v gajiem lietot jiem, kuriem zeme piešķirama pašum par
samaksu, j veic ar zemes izpirkšanu saist t s darb bas un t ir j izpērk noteiktajos termi os.
Neizpildot kaut vienu no Privatiz cijas pabeigšanas likum minētajiem nosac jumiem noteiktajos
termi os, zemes past v gais lietot js zaudē zemes past v g s lietošanas ties bas.
Privatiz cijas pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 1.punkts nosaka, ka juridiskaj m
un fiziskaj m person m, kur m zeme piešķirta past v g lietošan , zemes past v g s lietošanas
ties bas izbeidzas ar 2006.gada 1.septembri, ja l dz 2006.gada 31.augustam nebija iesniegts
zemes izpirkšanas (pirkšanas) piepras jums un tas nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas re istr .
Saska
ar VZD interneta m jas lap atbilstoši Privatiz cijas pabeigšanas likuma
23.panta ceturtajai daļai ievietoto inform ciju par Lauku zemes izpirkšanas re istr ierakst taj m
zi m, Ludzas novada pašvald ba konstatējusi, ka V. G. l dz 2006.gada 31.augustam nebija
iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) piepras jumu VZD zemes vien bas 3,9 ha plat b ar
kadastra apz mējumu 6860 001 0122 izpirkšanai.
Sakar ar to, ka V. G. l dz 2006.gada 31.augustam nebija iesniegusi zemes izpirkšanas
(pirkšanas) piepras jumu zemes vien bas 3,9 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 001 0122,
Istras pagasts, Ludzas novads, izpirkšanai (pirkšanai) un zemes izpirkšanas (pirkšanas)
piepras jums nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas re istr , tad saska
ar Privatiz cijas
pabeigšanas likuma 25.panta pirm s daļas 1.punktu V. G. zemes lietošanas ties bas izbeidz s
2006.gada 1.septembr
Uz zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6860 001 0122 un adresi „Ziemeļi”, Papsuiki,
Istras pag., Ludzas nov. atrodas ēkas.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laik
pašvald b m piekr t un uz attiec g s pašvald bas v rda zemesgr mat ierakst ma, apb vēta lauku
apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas
l gumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 23.panta ceturto daļu, 25.panta
pirm s daļas 1.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
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ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 1.punktu, Latvijas
Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.apr ļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta
re istr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t zemes plat bu zemes vien bai ar kadastra apz mējumu 6860 001 0122
„Ziemeļi”, Papsuiki, Istras pag., Ludzas nov. – 4,65 ha.
2. Izbeigt V. G., personas kods XXX, lietošanas ties bas uz zemes vien bu 4,65 ha plat b
ar kadastra apz mējumu 6860 001 0122 un adresi „Ziemeļi”, Papsuiki, Istras pag., Ludzas nov., ar
2006.gada 1.septembri.
3. Atz t, ka zemes vien ba 4,65 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6860 001 0122
„Ziemeļi”, Papsuiki, Istras pag., Ludzas nov. ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai.
Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 79.pantu, ir ties bas p rs dzēt
Administrat vaj rajona ties , Rēzeknes tiesu nam , Atbr vošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601,
viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas.

61.§
Par noteikumu „Noteikumi par J.Soik na Ludzas m kslas skolas audz k u vec ku
l dzfinans jumu izgl t bas programmas apguv ” apstiprin šanu
I.Donska, A.Gendele
Saska
ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas
27. punktu, Izgl t bas likuma 59. panta ceturt s daļas 2. un 3.punktu un 60. panta sept to daļu,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t noteikumus „Noteikumi par J.Soik na Ludzas m kslas skolas audzēk u
vec ku l dzfinansējumu izgl t bas programmas apguvē” saska ar pielikumu.
2. Ar noteikumu spēk st šanos spēku zaudē Ludzas novada domes 22.10.2009. sēdes
lēmums „Par noteikumu „Noteikumi par J.Soik na Ludzas m kslas skolas audzēk u vec ku
l dzfinansējumu izgl t bas programmas apguvē” apstiprin šanu” (protokols Nr.13, 69.§).
62. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta s des l mum (protokols
Nr.20, 12.§) „Par vec ku l dzfinans jumu Ludzas novada izgl t bas iest d s”
I.Donska
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 21.panta 1.daļas 14.punkta apakšpunktu,
emot vēr J.Soik na Ludzas m kslas skolas direktores 2014.gada 22.augusta vēstuli Nr.1.20/18,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Izdar t Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta sēdes lēmum (protokols Nr.20, 12.§)
„Par vec ku l dzfinansējumu Ludzas novada izgl t bas iest dēs” groz jumus un papildin t
lēmuma 1.1.punktu ar 1.1.5.un 1.1.6.apakšpunktiem un izteikt š d redakcij :
„1.1. J.Soik na Ludzas m kslas skol :
1.1.5. profesion l s ievirzes 3 gadu apguves izgl t bas programm „Vizu li plastisk
m ksla” kods 30V 21100 – EUR 7,00 mēnes ;
1.1.6. par individu laj m nodarb b m (citiem interesentiem, bez vecuma ierobežojuma)
EUR 7,00 par m c bu nodarb bu.”
2. Lēmums st jas spēk 2014.gada 1.septembr .
63.§
Par pašvald bas stipendijas piešķiršanas l guma laušanu
K.Nikolajeva, A.Gendele, J.Kušča
Saska
ar Ludzas novada pašvald bas stipendiju nolikumu (apstiprin ts ar Ludzas
novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu (prot.Nr.31, 30.§), 2013.gada 22.augusta Ludzas
novada domes lēmumu „Par Ludzas novada pašvald bas stipendiju piešķiršanas atbalst mo
profesion lo studiju specialit šu apstiprin šanu” (prot.Nr.20, 45.§), 2013.gada 20.septembra
Ludzas novada pašvald bas stipendiju piešķiršanas komisijas sēdes protokolu Nr.2 „Ludzas
novada pašvald bas stipendiju piešķiršanas konkursa rezult tu izskat šana”, 2013.gada 4.oktobra
Ludzas novada pašvald bas stipendiju piešķiršanas komisijas sēdes protokolu Nr.3 „Ludzas
novada pašvald bas stipendiju piešķiršanas konkursa rezult tu izskat šana” Ludzas novada domes
2013.gada 24.oktobra lēmumu „Ludzas novada pašvald bas stipendiju piešķiršanas komisijas
lēmuma apstiprin šanu” (prot.Nr.23, 25.§), 2013.gada 31.oktobr starp Ludzas novada pašvald bu
un J. P., p.k. XXX, tika noslēgts l gums Nr.P-376/2014 „Par pašvald bas stipendijas piešķiršanu”.
2014.gada 18.august no J. P. tika sa emts iesniegums (Ludzas novada pašvald b
re istrēts 18.08.2014. ar Nr.3.1.1.11.2/2454), kur J. P. l dz p rtraukt pašvald bas stipendijas
izmaksu un lauzt 2013.gada 31.oktobra l gumu Nr.P-376/2014 „Par pašvald bas stipendijas
piešķiršanu”.
Ludzas novada pašvald bas stipendiju nolikuma (apstiprin ts Ludzas novada domes
2010.gada 25.novembra lēmumu (prot.Nr.31, 30.§) 6.3.punkts nosaka, ka Dome ir ties ga izbeigt
l gumu ar stipendi tu, ja stipendi ts nepilda l guma noteikumus vai uz emt s saist bas kļ st
neizpild mas.
2013.gada 31.oktobra l guma Nr.P-376/2014 „Par pašvald bas stipendijas piešķiršanu”
3.6.punkts nosaka, ka stipendijas sa ēmējs ap emas atmaks t 6 (sešu) mēnešu laik Pašvald bai
izmaks to stipendiju piln apjom un l gumsodu 50 % apmēr no izmaks t stipendijas summas,
ja l gums tiek lauzts Stipendijas sa ēmēja vainas dēļ L guma 4.4.punkts nosaka, ka pašvald bai ir
ties bas piedz t no Stipendijas sa ēmēja izmaks to stipendiju un l gumsodu, ja l gums tiek lauzts
Stipendijas sa ēmēja vainas dēļ.
Pamatojoties uz 20.06.2013. likumu „Groz jumi Civillikum ” ar 2014.gada 1.janv ri tiek
noteikts, ka l gumsods par saist bu nepien c gu izpildi vai neizpild šanu st laik (termi ) var
tikt noteikts pieaugošs, taču kopum ne vair k par 10 procentiem no pamatpar da vai galven s
saist bas apmēra,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Ar 2014.gada 1.septembri p rtraukt pašvald bas stipendijas izmaksu J. P., p.k. XXX.
2. Ar 2014.gada 1.septembri lauzt ar J. P. 2013.gada 31.oktobra l gumu Nr. P-376/2014
„Par pašvald bas stipendijas piešķiršanu”.
3. Noteikt J. P izmaks t s stipendijas EUR 3072,35 apmēr un l gumsoda EUR 307,24
atmaksas termi u l dz 2015.gada 1.martam.
4. Nos t t J. P. šo lēmumu.
5. Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 76.panta otro daļu un 189.panta
pirmo daļu viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas var p rs dzēt Administrat v s rajona
tiesas Rēzeknes tiesu nam , Atbr vošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
64.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
I. Igovena
1.
Ludzas novada pašvald ba ir sa ēmusi un izskat jusi M. G. 18.08.2014. iesniegumu ar
l gumu piešķirt pašvald bas l dzfinansējumu 1.Maija ielas 1 ēkas fas des kr sojuma
atjaunošanai, kas atrodas Ludzas pilsētas vēsturiskaj centr . Pl noto darbu izmaksas – 2 948.68
EUR.
Atbilstoši Ludzas novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.17 “Par pašvald bas
pal dz bu vēsturisku b vgaldniec bas izstr d jumu atjaunošanai un restaur cijai, ēku fas žu
kr sojuma atjaunošanai un jumta seguma nomai ai valsts noz mes pilsētb vniec bas pieminekļa
„Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorij esošaj m ēk m, k ar Latvijas Valsts
aizsarg jamo kult ras pieminekļu sarakst ietvertaj m ēk m Ludzas novad ”:
- 7.punktam, uz l dzfinansējumu var pretendēt Ludzas pilsētas vēsturisk centra
teritorij esoš s ēkas;
- 16. punktam, b vvalde ir pie ēmusi pozit vu lēmumu (Nr.61) atbalsta piešķiršanai;
- 19.2. punktam, fas žu kr sojuma atjaunošanai (neietverot fas des kr sojuma darbu
izmaksas) – l dz 50% no fas žu kr su materi la t mes, bet ne vair k k
EUR 1139.00.
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt M. G. pašvald bas l dzfinansējumu EUR 1139.00 apmēr 1.Maija ielas 1 ēkas
fas des kr sojuma atjaunošanai.
2. M. G. pēc darbu pabeigšanas iesniegt pašvald bai b vvaldes atzinumu par paveiktiem
darbiem un rēķinu pašvald bas l dzfinansējuma daļas sa emšanai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvald ba ir sa ēmusi un izskat jusi L. B. 18.08.2014. iesniegumu ar
l gumu piešķirt pašvald bas l dzfinansējumu Kr. Barona ielas 17 ēkas fas des kr sojuma
atjaunošanai, kas atrodas Ludzas pilsētas vēsturiskaj centr . Pl noto darbu izmaksas –
1418.40 EUR.
Atbilstoši Ludzas novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.17 “Par pašvald bas
pal dz bu vēsturisku b vgaldniec bas izstr d jumu atjaunošanai un restaur cijai, ēku fas žu
kr sojuma atjaunošanai un jumta seguma nomai ai valsts noz mes pilsētb vniec bas pieminekļa
„Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorij esošaj m ēk m, k ar Latvijas Valsts
aizsarg jamo kult ras pieminekļu sarakst ietvertaj m ēk m Ludzas novad ”:
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7.punktam, uz l dzfinansējumu var pretendēt Ludzas pilsētas vēsturisk centra
teritorij esoš s ēkas;
- 16. punktam, b vvalde ir pie ēmusi pozit vu lēmumu (Nr.60) atbalsta piešķiršanai;
- 19.2. punktam, fas žu kr sojuma atjaunošanai (neietverot fas des kr sojuma darbu
izmaksas) – l dz 50% no fas žu kr su materi la t mes, bet ne vair k k
EUR 1139.00.
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
-

1. Piešķirt L. B. pašvald bas l dzfinansējumu EUR 709.20 apmēr Kr. Barona ielas 17
ēkas fas des kr sojuma atjaunošanai.
2. L. B. pēc darbu pabeigšanas iesniegt pašvald bai b vvaldes atzinumu par paveiktiem
darbiem un rēķinu pašvald bas l dzfinansējuma daļas sa emšanai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
65.§
Par dz vokļa Nr.9 Latgales iel 242, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas procedūras
aptur šanu
E.Mekšs
Ludzas novada pašvald ba sa ēma J. G. 2013.gada 11.oktobra iesniegumu (pašvald b
re . 11.10.2013. ar Nr. 3.1.1.11.2/2346), kur J. G. l dza nodot atsavin šan rētu dz vokli Nr.9,
Latgales iel 242, Ludz . 2014. gada 27.mart Ludzas novada pašvald ba pie ēma lēmumu
(protokols Nr.4, 47.§) “Par dz vokļa pašuma Nr.9, Latgales iel 242, Ludz nodošanu
atsavin šanai”, l dz ar lēmumu pie emšanu tika gatavoti dokumenti augst k minēt dz vokļa
re istr cijai zemesgr mat uz Ludzas novada pašvald bas v rda. pašuma ties bas ir re istrētas uz
Ludzas novada pašvald bas v rda.
Ludzas
novada
pašvald b
tika
sa emts
03.03.2014.
SIA
„LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegums „Par Ludzas pilsētas „Lauktehnikas” mikrorajon atslēgtiem
no centr l s apkures neprivatizētiem dz vokļiem” kur SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”
l dz pašvald bu sak rtot savus pašumus, kas ir atslēgti no centr l s apkures sistēmas, t.i.
dz vokļus Latgales iel 240 dz.8, dz.10, dz.11, dz.12, dz.15 un Latgales iel 242 dz.4, dz.9, dz.27
Ludz , saska ar Dz vokļa pašuma likuma pras b m. Ludzas novada dome 2014.gada 27.mart
pie ēma lēmumu “Par Ludzas novada pašvald bas dz vokļu Ludzas pilsētas “Lauktehnikas”
mikrorajon pieslēgšanu pie centr l s apkures” (sēdes protokols Nr.4, 22.§).
Pamatojoties uz Dz vokļa pašuma likuma 4.panta pirm s daļas 1.apakšpunktu
kop pašuma esošaj daļ ietilpst m ju apkalpojoš s inženierkomunik ciju sistēmas, iek rtas un
citi ar dz vojam s m jas ekspluat ciju saist ti funkcion li nedal mi elementi, kas nepieder pie
atsevišķ pašuma (tai skait atsevišķ pašuma robež s esošie sildelementi, ja to funkcion l
darb ba ir atkar ga no kop pašum esošaj m inženierkomunik cij m). L dz ar to siltumapg des
sistēma ir dz vokļu pašnieku kop pašuma esoš daļa.
2014.gada 18.j lij Ludzas novada pašvald ba sa ēma Administrat v s rajona tiesas
Rēzeknes tiesu nams 16.07.2014. pieteikumu Nr.A-03228-14/42/1924 “Par administrat v s lietas
ierosin šanu, par dz vokļa Nr.9, Latgales iel 242, Ludz pieslēgšanu pie centr l s apkures
sistēmas pieslēgšanu”.
Izejot no augst k minēt , lai nodrošin tu, ka atsavin šanai tiek nodots dz voklis, kas
atbilst normat vajiem aktiem un b vnormat viem, k ar , lai izpild tu 27.03.2014. Ludzas novada
domes lēmumu, saska ar likumu „Dz vokļa pašuma likums” 4.panta, 1.punkta, 1.apakšpunktu,
10.panta pirm s daļas 6.punktu Ener ētikas likuma 52.pantu, likuma “Par pašvald b m” 21.panta
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pirm s daļas 27.punktu un atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apturēt dz vokļa Nr.9, Latgales iel 242, Ludz atsavin šanas proced ru l dz
administrat v s lietved bas sprieduma spēk st šan s br dim.
2. Uzdot pašvald bas sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakst šanas
rakstveid nos t t J. G. domes lēmumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
4. Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 79.pantu, ir ties bas p rs dzēt
Administrat vaj rajona ties , Rēzeknes tiesu nam , viena mēneša laik no t spēk st šan s
dienas.
66. §
Par nekustam pašuma “Purenes”, ar kadastra apz m jumu 6858 002 0820, Kreiči,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezult ta apstiprin šanu
E.Mekšs
2014.gada 26.j nij Ludzas novada dome pie ēma lēmumu “Par nekustam pašuma
“Purenes”, ar kadastra apz mējumu 6858 002 0820, Kreiči, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu ” (protokols Nr.10 34.§).
2014.gada 14.august tika r kota nekustam
pašuma - “Purenes”, ar kadastra
apz mējumu 6858 002 0820, Kreiči, Isnaudas pagasts, Ludzas novads izsole, kur piedal j s
viens pretendents. V. A. pilnvarot persona I. O. nosolot augst ko summu 3990,00 EUR (tr s
t kstoši devi i simti devi desmit euro 00 centi) ir ieguvis ties bas ieg t pašum nekustamo
pašumu “Purenes”, ar kadastra apz mējumu 6858 002 0820, Kreiči, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads
Saska
ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu
laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savuk rt likuma 30.panta
pirm daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu
divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
Pirkuma maksa 2014.gada 20.august ir samaks ta piln apmēr ;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 14.panta pirm s daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavin šanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu (Publiskas
personas mantas nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta
pirkuma līgumu) un Ludzas novada pašvald bas pašumu atsavin šanas komisijas 2014.gada
14.august organizēt s izsoles rezult tiem, un atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekustam pašuma - “Purenes”, ar kadastra apz mējumu 6858 002 0820,
Kreiči, Isnaudas pagasts, Ludzas novads 2014.gada 14. augusta izsoles rezult tus un par izsoles
uzvarēt ju atz t V. A. personas kods XXX, (adrese), kuram ir ties bas ieg t pašum nekustamo
pašumu - “Purenes”, ar kadastra apz mējumu 6858 002 0820, Kreiči, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads par pirkuma maksu EUR 3990,00 (tr s t kstoši devi i simti devi desmit euro 00 centi).
2. Juridiskai nodaļai septi u dienu laik pēc izsoles rezult tu apstiprin šanas noslēgt
pirkuma l gumu saska ar 1.punktu un sagatavot pie emšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
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67. §
Par br vpusdienu un bezmaksas din šanas intern t piešķiršanu
A.Gendele
1. Izskatot Istras vidusskolas direktores I.Šteimanovas 2014.gada 25.augusta iesniegumu,
re . Nr. 3.1.1.8.1/727, par materi lo pal dz bu skolēniem no skolas budžeta, atkl ti balsojot:

PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:

1.1. Piešķirt br vpusdienas un bezmaksas ēdin šanu intern t
skolēniem no 2014.gada 1.septembra l dz 2014.gada 31.decembrim:
1.1.1. I. M., personas kods XXX 8.kl.
1.1.2. J. M., personas kods XXX 5.kl.
1.1.3. I. M., personas kods XXX 7.kl.
1.1.4. D. M., personas kods XXX 9.kl.
1.1.5. A. T., personas kods XXX 11.kl.
1.1.6. A. R., personas kods XXX 9.kl.
1.1.7. I. R., personas kods XXX 12.kl.
1.1.8. S. S., personas kods XXX 12.kl.
1.2.

Istras vidusskolas

Finansējuma avots – Istras vidusskolas budžets.

2. Izskatot Bri u pagasta pirmsskolas izgl t bas iest des vad t jas V.Matjušenokas
2014.gada 22.augusta iesniegumu, re . Nr. 3.1.1.8.1/719, par br vpusdienu piešķiršanu
audzēk iem no daudzbērnu imenēm diennakts grup , atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris

Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt br vpusdienas Bri u pagasta pirmsskolas izgl t bas iest des audzēk iem no
2014.gada 1.septembra l dz 2014.gada 31.decembrim:
2.1.1. L. K., personas kods XXX
2.1.2. A. P., personas kods XXX
2.2. Finansējuma avots – Bri u pagasta pirmsskolas izgl t bas iest des budžets.
68.§
Par amatu savienošanas atļauju
S.Jakovļevs
Ludzas novada pašvald b sa emts Ludzas novada Administrat vo aktu str du komisijas
locekles L gas Mežules 21.08.2014. iesniegums (pašvald b re istrēts 21.08.2014. ar
re .Nr.3.1.1.11.2/2534) ar l gumu atļaut savienot komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada
vēlēšanu komisijas galven gr matveža amatu.
Izvērtējot pašvald bas r c b esošo inform ciju un ar lietu saist tos apst kļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
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L.Mežule pamatojoties uz Ludzas novada domes 2012.gada 22.novembra lēmumu „Par
izmai m Ludzas novada Administrat vo aktu str du komisijas sast v ”, pilda Administrat vo
aktu str du komisijas locekļa pien kumus. L.Mežule ir valsts amatpersona, jo likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 4. panta otr s daļa nosaka, ka par valsts
amatperson m uzskat mas ar personas, kur m, pildot amata pien kumus valsts vai pašvald bas
instit cij s, saska ar normat vajiem aktiem ir ties bas izdot administrat vos aktus, k ar veikt
uzraudz bas, kontroles, izzi as vai sod šanas funkcijas attiec b uz person m, kas neatrodas to
tieš vai netieš pakļaut b , vai ties bas r koties ar valsts vai pašvald bas mantu, tai skait finanšu
l dzekļiem.
Saska ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ” 7.panta
sesto daļu š likuma 4.panta otraj daļ minēt s amatpersonas, kur m šaj pant nav noteikti paši
amata savienošanas nosac jumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru t s ie em saska ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un r kojumiem;
2) pedagoga, zin tnieka, profesion la sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedr b ;
3) citu amatu, uz ēmuma l guma vai š panta vienpadsmitaj daļ neminēta pilnvarojuma izpildi,
ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai pašvald bas iest des
vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darb bu individu l komersanta status vai re istrējoties Valsts ie ēmumu
dienest k saimniecisk s darb bas veicējam saska ar likumu “Par iedz vot ju ien kuma
nodokli”, ja š savienošana nerada interešu konfliktu un ir sa emta attiec g s valsts vai
pašvald bas iest des vad t ja vai vi a pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
L dz ar to L.Mežule k valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu, uz ēmuma
l gumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un sa emta attiec g s
instit cijas (amatpersonas) rakstveida atļauja.
L.Mežuli k Ludzas novada Administrat vo aktu str du komisijas locekli apstiprin ja
amat Ludzas novada dome, l dz ar to Ludzas novada dome ir instit cija, kas ir kompetenta
sniegt atļauju savienot komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu komisijas galven
gr matveža amatu
Izvērtējot Ludzas novada Administrat vo aktu str du komisijas locekļa amata pien kumus
vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu komisijas galven gr matveža amata pien kumiem,
Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana nerad s interešu konfliktu un neb s
pretrun ar valsts amatpersonai saistoš m ētikas norm m un nekaitēs amatpersonas tiešo
pien kumu veikšanai.
Atbilstoši likuma visp r gajam regulējumam amatpersona pati ir atbild ga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, t pēc, neraugoties uz
kompetent s instit cijas doto atļauju savienot amatus, L.Mežulei ir pien kums jebkur br d
izvērtēt interešu konflikta iespējam bu un r c bas atbilst bu amatpersonas ētikas norm m, ja,
pildot
Ludzas novada Administrat vo aktu str du komisijas locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu
komisijas galven gr matveža amatu, past v iespēja, ka L.Mežule var non kt interešu konflikta
situ cij .
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darb b ”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto un sept to daļu, likuma „Par pašvald b m” 21. panta pirm s
daļas 27. punktu, Administrat v procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atkl ti balsojot: PAR
– 14 (Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Al na Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut L gai Mežulei savienot Ludzas novada Administrat vo aktu str du komisijas
locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu komisijas galven gr matveža amatu.
2. L.Mežuli iepaz stin t ar lēmuma saturu.
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3. Šo lēmumu saska ar Administrat v procesa likuma 76.panta otro daļu un 189.panta
pirmo daļu viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas var p rs dzēt Administrat v s rajona
tiesas Rēzeknes tiesu nam , Atbr vošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
69.§
Izpilddirektora p rskats par veikto darbu un pie emto l mumu izpildes gaitu
S.Jakovļevs
Informē par paveikto un domes lēmumu izpildes gaitu 2014.gada pirm pusgad .
Uzklausot zi ojumu, Ludzas novada domes deput ti vienojas:
Pie emt zin šanai izpilddirektora Sergeja Jakovļeva p rskata zi ojumu par paveikto un
domes lēmumu izpildes gaitu.
70.§
SIA “Ludzas medic nas centrs” 2014.gada 1.pusgada bilances anal ze
J.Atstupens, A.Gendele, J.Kušča, V.Diba ins, L.Greit ne
Informē par uz ēmuma 2014.gada pirm pusgada finansi liem r d t jiem, peļ as vai
zaudējumu aprēķina anal zi, neto apgroz jumu, pacientu skaitu, dienas stacion ra darb bu un
atbild uz deput tu jaut jumiem.
Uzklausot sniegto inform ciju, Ludzas novada domes deput ti vienojas:
SIA „Ludzas medic nas centrs” valdes locekļa J.Atstupena sniegto inform ciju par
uz ēmuma finansi liem r d t jiem 2014.gada pirm pusgad pie emt zin šanai.
71.§
Latgales ielas 51, Ludz , Ludzas novad iedz vot ju iesnieguma izskat šana
A.Gendele
Ludzas novada pašvald ba ir sa ēmusi daudzdz vokļu dz vojam s m jas Ludz , Latgales
iel 51, iedz vot ju iesniegumu (pašvald b sa emts 2014.gada 1.august un re istrēts ar
re istr cijas numuru 3.1.1.11.2/2238) par dz vojamaj m j Ludz , Latgales iel 51, veiktajiem
un nepieciešamajiem remontiem.
Informē, ka izskatot iesniegumu, tika konstatēts, ka vair ki vēstulē minētie iebildumi ir
nepamatoti, piemēram:
1. iebildums par to, ka no m jas uzkr juma fonda tiek veikta kaut k das firmas darbinieku
apdrošin šana. Nor d m, ka, lai organizētu un nodrošin tu daudzdz vokļu m jas Latgales 51,
Ludz , renov cijas darbu izpildi saska
ar LR MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.138
„Noteikumi par darb bas programmas „Infrastrukt ra un pakalpojumi” papildin juma 3.4.4.1.
„Daudzdz vokļu m ju siltumnotur bas uzlabošanas pas kumi projektu iesniegumu atlases pirmo
l dz astoto k rtu”” pēc projekta iesniegšanas nosac jumiem tika veikta projektēt ja profesion l
civiltiesisk apdrošin šana. Sakar ar to, ka š dam mērķim nedr kst izmantot kred ta l dzekļus,
l dzekļi tika emti no m jas uzkr juma fonda. Par ties b m r koties ar m jas uzkr juma fonda
l dzekļiem bija nor d ts dz vokļu pašnieku kopsapulces lēmum par energoefektivit tes
pas kumu veikšanu.
2. iebildumi par to, ka dz vojam s m jas par ds un uzkr juma fonds ir apmēram 50/50 ir
nepatiess, jo uz doto momentu par ds uzkr juma fond sast da EUR 4041,43. Ar komun lo
maks jumu par dniekiem tiek regul ri str d ts. 2014.gada apr l ir sagatavoti 9 uzaicin jumi
veikt par da nomaksu, divas lietas atrodas izties šanas stadij , divas lietas tiek gatavotas
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iesniegšanai ties , divos gad jumos par ds tika nomaks ts, vien gad jum tika parakst ta
vienošan s par par da atmaksu, divas lietas atrodas tiesu izpild t ja lietved b .
3. iebildumus un priekšlikumus attiec b uz pagrabtelpas un k p u telpas nepieciešamo
remontu jums j skata J su m jas dz vokļu pašnieku un rnieku kopsapulcē, jo saska ar
Dz vokļa pašuma likuma 4.pantu m jas pagrabtelpas un k p u telpas ir m jas kop pašum esoš
daļa, par kuras remontu pamatojoties uz Dz vokļa pašuma likuma 16.pantu ir ties ga lemt tikai
dz vokļu pašnieku kopsapulce.
4. attiec b uz iebildumiem par dz vojam s m jas ventil cijas šaht m, Ludzas novada
pašvald ba var paskaidrot, ka dz vojam s m jas Ludz , Latgales 51, b vniec bas laik netika
pareizi ievērotas b vniec bas normas ventil cijas st vvadu sistēm , k rezult t ventil cijas
st vvadi p rseguma viet s ir aizm rēti, piekt st va dz vokļos kanaliz cijas st vvadi ir savienoti
ar ventil cijas st vvadiem. M jas dz vokļu pašniekiem b tu j vienojas par neatkar ga eksperta
piesaisti ventil cijas sistēmas apsekošanai.
Iedz vot ji vēlēj s zin t, kad notiks m jas Latgales 51, tehnisk apsekošana. Dz vojamo
m ju p rvald šanas likuma 6.panta otro daļ ir noteiktas m jas p rvaldnieka oblig ti veicam s
p rvald šanas darb bas. Pamatojoties uz šo likuma pras bu SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” 2011.gada 18.augst
veica m jas apsekošanu. Lai veiktu
b vkonstrukciju tehnisko apsekošanu un konstatētu turpm k s nepieciešam s darb bas m jas
tehnisk st vokļa uzlabošanai, bija pieaicin ts sertificēts speci lists, kurš deva rekomend cijas
projektu, kas tagad tiks emts vēr .
Daudzas no daudzdz vokļu dz vojam s m jas tehnisk st vokļa uzlabošanas problēm m
iedz vot ji var risin t sasaucot dz vokļu pašnieku kopsapulci un lemjot jaut jumus kop ar m jas
p rvaldnieku.
Uzklausot sniegto inform ciju, domes deput tu veidokļus, Ludzas novada domes deput ti
vienojas:
Sniegto inform ciju pie emt zin šanai.
Sēdi slēdz plkst. 15.30.
Sēdes vad t ja
Domes sēdes protokols parakst ts 2014.gada 29.august .

A.Gendele

Sēdes protokolēt ja
Domes sēdes protokols parakst ts 2014.gada 29.august .

I.Vonda

