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

LUDZAS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2015.gada 21.maijā

Protokols Nr. 6

Sēde sasaukta plkst. 14.30
Sēdi atklāj plkst. 14.30
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne (sēdē piedalās no plkst. 14.32), Olga Petrova, Svetlana,
Rjutkinena, Regīna Vorobjova
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; Ilga Grade,
sabiedriskā transporta organizators; Jeļena Kigitiviča, juridiskās nodaļas vadītājas p.i.; Sergejs
Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors; Anastasija Ņukša, finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītājas vietniece budžeta jautājumos
- Justins Gailevičs, SIA “Joker Ltd.” interaktīvās nodaļas vadītājs; Iveta Čigāne, SIA “Ludzas
zeme”
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, domes ārkārtas sēdes darba kārtība apstiprināta.
Darba kārtība:
1. SIA “Joker Ltd.” iesnieguma izsniegt atļauju sporta totalizatora likmju pieņemšanas
vietas atvēršanai Latgales ielā 91, Ludzā, izskatīšana.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā.
3. Par ilgtermiņa aizņēmumu autotransporta iegādei.
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Plkst. 14.32 ierodas domes deputāte Eleonora Obrumāne.
1.§
SIA “Joker Ltd.” iesnieguma izsniegt atļauju sporta totalizatora likmju pieņemšanas
vietas atvēršanai Latgales ielā 91, Ludzā, izskatīšana
Ziņo: I.Grade; J.Gailevičs, A.Gendele, E.Mekšs, L.Greitāne
I.Grade ziņo, ka 2015.gada 8.aprīlī Ludzas novada pašvaldībā saņemts SIA “Joker Ltd.”,
08.04.2015. iesniegums Nr. E/80, kurā SIA “Joker Ltd.” lūdz izsniegt atļauju sporta
totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Latgales ielā 91, Ludzā.
2015.gada 24.aprīlī informācija par aptauju (publisko apspriešanu) „Par atlaujas
izsniegšanu totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Ludzā, Latgales ielā
91, spēļu zālē “Joker”” tika ievietota pašvaldības mājas lapā internetā: www.ludza.lv un
Ludzas novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Ludzas Novada Vēstis”.
Savu viedokli par sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu
izteica 90 (deviņdesmit) novada iedzīvotāji:
- 62 elektroniski, aizpildot anketu (mājaslapā: www.ludza.lv);
- 28 rakstveidā, iemetot kastītē, kas atradās pašvaldības ēkā Ludzā (Raiņa ielā 16).
Iedzīvotāju viedokli sadalījās sekojoši:
- 69% respondentu „pret” sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas
atvēršanu;
- 31 % respondentu „par” sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas
atvēršanu.
Izsludinātās publiskās apspriešanas pamatotību šajā jautājumā un Ludzas novada
iedzīvotāju interešu aizkārumu apliecina fakts, ka publiskajā apspriešanā savu viedokli pret
sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu izteica 69%.
Ar 2009.gada 18.marta Ludzas pilsētas domes lēmumu “Par piekrišanas atļaujas
izsniegšanu juridiskai personai” (protokols Nr.4, 28.§) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“JOKER LTD”, vienotais reģistrācijas numurs 4000326607, juridiskā adrese Rīga, Katrīnas
ielā 12, tika izsniegta beztermiņa piekrišanas atļauja spēļu zāles atvēršanai un azartspēļu
organizēšanai Ludzā, Latgales ielā 91, darba laiks: diennakts.
J.Gailevičs atgādina, ka ēkā Latgales ielā 91, Ludzā jau atrodas spēļu zāle. Sporta
totalizatora un derību likmju pieņemšanas punkts darbosies minētajā ēkā, pie bāra letes.
Norāda, ka aptaujas jautājums “Vai piekrītat tam, ka Ludzā tiktu atvērta sporta totalizatora
un derību likmju pieņemšanas vieta” nav bijis precīzs. Spēļu zāle jau darbojas.
Izsaka pieņēmumu, ka uzdodot precīzāku jautājumu, arī aptauja būtu precīzāka un rezultāts
būtu cits. Kā piemēru min Rēzeknē veikto aptauju.
Informē, ka kārtība tiek nodrošināta, apsardze strādā no plkst. 16.00 līdz plkst. 9.00. Netiek
ielaisti nepilngadīgie. Ēkas otrā stāvā strādā cits uzņēmums, darbojs bārs, biljarda zāle.Kārtība
netiek nodrošināta. Uzņēmumā “Joker Ltd.” veiktajās pārbaudēs nekārtības netika atklātas.
Mūsu uzņēmums neatbild par alkohola pārmērīgu lietošanu.
E.Mekšs uzdod jautājumu par video novērošanu ēkas iekšpusē un ārpusē. Pašvaldībā ir
saņemtas iedzīvotāju sūdzības par kārtības traucējumiem uz laukuma.
J.Gailevičs norāda, ka laukums pie ēkas ir kopējs. Grūti kontrolēt to, kas nav mūsu
uzņēmuma pārziņā. Kamera strādā diennakti. Viss tiek atsekots un reaģēts.
E.Mekšs norāda, ka ir abiem uzņēmumiem klienti ir tie paši. Jābūt abu uzņēmumu
sadarbībai.
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J.Gailevičs informē, ka tiks uzstādītas papildus kameras (ēkas citā pusē), pārkāpumi tiks
fiksēti un tiks ziņots policijai.
A.Gendele atgādina, ka pašvaldībai ir jāstrādā un jākontrolē. Notika tikšanās ar uzņēmumu
vadību. Bija uzlabojumi.
Apjautas rezultāti rāda, ka ir cilvēki, kas vēlas sporta totalizatora un derību likmju
pieņemšanas vietas atvēršanu, bet vairākums ir pret. Tā ir vēl viena iespēja zaudēt naudu.
Viedoklis – atteikt. Galvenais ir cilvēks, nevis pašvaldības peļņa. Blakus ir Rēzekne. Spēļu
zāle paliek, ir jādomā par sabiedriskās kārtības ievērošanu. Pašvaldība iestājas par iedzīvotāju
veselīgu dzīves veidu. Derību likmes pieņem arī internetā.
J.Gailevičs norāda, ka totalizatorā likmes atšķiras, ir jāseko sporta notikumiem, ir jābūt
interesei.
L.Greitāne uzdod jautājumu par darba vietām.
J.Gailevičs atbild, ka tiks saglabātas esošās astoņas darba vietas. Atgādina, ka uzņēmums ir
atbalstījis Ludzas handbola komandu. Arī turpmāk tiks sniegts atbalsts. Totalizatots tā ir iespēja
izvēlēties.
Uzklausot ziņojumu, sniegto informāciju, sēdes vadītāja A.Gendele aicina balsot par
lēmuma projektu.
2015.gada 8.aprīlī Ludzas novada pašvaldībā (turpmāk-Pašvaldība) tika saņemts SIA
“Joker Ltd.”, reģ. Nr.40003266078, juridiskā adrese: Katrīnas iela 12, Rīga, LV-1045,
08.04.2015. iesniegums Nr. E/80 (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.3.1.1.7.1/486), kurā SIA “Joker
Ltd.” lūdz izsniegt atļauju sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai
Latgales ielā 91, Ludzā, turpmāk tekstā - Iesniegums. Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:
1) 2010.gada 28.oktobra Nedzīvojamo telpu nomas līguma kopija;
2) 2013.gada 5.marta Pārjaunojuma līguma kopija;
3) 2015.gada 16.februāra Telpu īpašnieka piekrišana;
4) Licences azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai Nr. TD-13 kopija;
5) Prezentācija par sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu.
Ievērojot Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu: „Lemjot par
administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde
noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā”, uz
2015.gada 21.maija Ludzas novada domes ārkārtas sēdi tika uzaicināts SIA “Joker Ltd.”
pārstāvis.
Atbilstoši Azartspēļu un izložu likuma (turpmāk-Likums) 20. pantam, azartspēles
noteiktās vietās drīkst organizēt tikai tad, ja ir saņemta attiecīga azartspēļu organizēšanas vietas
licence, kuras izsniegšanai, saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 27. pantu, viens no
priekšnosacījumiem ir attiecīgās pašvaldības atļauja atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās
azartspēles konkrētajās telpās.
Līdz ar to, iesnieguma izskatīšanā pašvaldībai ir jālemj par atļauju vai atteikumu atļaut
atvērt sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu Latgales ielā 91, Ludzā.
Likumā 41. panta otrajā daļā ir paredzēts, ka azartspēles nav atļauts organizēt:
1. valsts iestādēs;
2. baznīcās un kulta celtnēs;
3. ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās;
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4. aptiekās, pasta struktūrvienībās vai kredītiestādēs;
5. publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot totalizatoru
un derības;
6. teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss;
7. veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu
zāles, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietas, kas izveidotas ar
būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar atsevišķu ieeju tikai no ārpuses;
8. bāros un kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības;
9. dienesta viesnīcās;
10. ēkās, kurās ir dzīvokļi un ieeja uz tiem no ēkas ārpuses ir kopēja ar ieeju uz azartspēļu
organizēšanas vietu.
Uz Iesniegumā norādītajām telpām Latgales ielā 91, Ludzā nav attiecināmi Azartspēļu
un izložu likuma 41. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, šajās telpās jau ir izsniegta
Ludzas novada domes atļauja spēļu zāles izvietošanai un atļauts organizēt azartspēles, tādēļ,
atbilstoši Azartspēļu un izložu likuma 42. panta trešajai daļai, par atļauju organizēt totalizatora
un derību pieņemšanas pakalpojumu konkrētajā gadījumā jālemj Ludzas novada domei,
izvērtējot to, vai totalizatora un derību pieņemšanas organizēšana konkrētajā vietā nerada
papildus būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.
2015.gada 24.aprīļa vietējā laikrakstā „Ludzas zeme” tika publicēts raksts „Dzeršana un
urinēšana pie spēļu zāles”. Rakstā tika sniegta izsmeļoša informācija un iedzīvotāju negatīvie
viedokli par situāciju Latgales ielā 91, Ludzā.
Šajā gadījumā ir ļoti būtisks Ludzas novada iedzīvotāju viedoklis par to, vai totalizatora
un derību pieņemšanas organizēšana konkrētajā vietā (Latgales ielā 91, Ludzā) nerada būtisku
viņu interešu aizkārumu un tādēļ, lai varētu izskatīt pēc būtības SIA “Joker Ltd.” iesniegumu
un izvērtēt jautājumu par atļaujas došanu konkrētajā vietā un noskaidrotu, vai azartspēļu
organizēšana Latgales ielā 91, Ludzā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu laika periodā no 2015.gada 24.aprīļa līdz 8.maijam
tika organizēta iedzīvotāju aptauja (publiskā apspriešana). To nosaka arī Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 48. panta otrā daļa, kas iestādei, uzliek par pienākumu sabiedrībai svarīgos
jautājumos rīkot publisku apspriešanu.
Savukārt Administratīvā procesa likuma 59. panta otrā daļa nosaka, ka iegūstot
informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju no
administratīvā procesa dalībniekiem, citām institūcijām, kā arī liecinieku, ekspertu, apskates,
dokumentu un cita veida pierādījumu palīdzību.
Administratīvā procesa likuma 66. pants nosaka, ka iestādei izdodot administratīvo aktu,
jāizvērtē lietderības apsvērumi.
2015. gada 24. aprīlī informācija par aptauju (publisko apspriešanu) „Vai piekrītat tam,
ka Ludzā tiktu atvērta sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vieta” tika ievietota
pašvaldības mājas lapā internetā: www.ludza.lv un Ludzas novada pašvaldības bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Ludzas Novada Vēstis”.
Savu viedokli par sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu
izteica 90 (deviņdesmit) novada iedzīvotāji:
a.) 62 (sešdesmit divi) elektroniski, aizpildot anketu (mājaslapā: www.ludza.lv);
b.) 28 (divdesmit astoņi) rakstveidā, iemetot kastītē, kas atradās pašvaldības ēkā Ludzā
(Raiņa ielā 16).
Iedzīvotāju viedokli sadalījās sekojoši:
a.) 69% respondentu „pret” sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas
atvēršanu;
b.) 31 % respondentu „par” sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas
atvēršanu.
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Izsludinātās publiskās apspriešanas pamatotību šajā jautājumā un Ludzas novada
iedzīvotāju interešu aizkārumu apliecina fakts, ka publiskajā apspriešanā savu viedokli pret
sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu izteica 69%.
Ludzas novada pašvaldības Iedzīvotāju aptaujā kā būtisks valsts un Ludzas novada
iedzīvotāju interešu aizskārums minēti:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

pasliktinās sabiedriskā kārtība konkrētajā teritorijā,
sabiedrība degradē,
jaunatne nelietderīgi pavada brīvo laiku,
šī iestāde daudzām ģimenēm atnesusi postu,
bezmiega naktis apkārtnē dzīvojošiem, alkohols tiek lietots arī teritorijā pie spēļu
zāles.
Izvērtējot novada iedzīvotāju aptaujā izteiktos viedokļus (t.sk. avīzē „Ludzas Zeme”) un
pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka:
- spēļu zāles Latgales ielā 91, Ludzā teritorijā ir neapmierinoša sabiedriskā kārtība un
iedzīvotāju drošība, īpaši nakts stundās;
- šajā mikrorajonā atrodas vairākas daudzstāvu dzīvojamās mājas, to pagalmos regulāri
nakts laikā uzturas uz traucē iedzīvotāju nākts mieru spēļu zāles klienti, kas atrodas
apreibinošo vielu ietekmē;
- sporta totalizatora un derību likmju vietas atvēršana šajā spēļu zālē radīs iedzīvotājos
„vieglas peļņas” iegūšanas vilinājumu, tam būs degradējoša ietekme uz bērniem,
jaunatni un pārējiem novada iedzīvotājiem, negatīvi ietekmēs jaunatnes audzināšanas
darbu, palielinās noziedzības līmeni un pasliktinās sabiedrisko kārtību un drošību
novadā.
Izvērtējot lietderības apsvērumus, tika konstatēts, ka, izsludinot publisko apspriešanu/
aptauju un pēc tās noslēgšanās apkopojot viedokļus un saņemto informāciju, ir jāsecina, ka
sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršana Latgales ielā 91, Ludzā, rada
būtisku Ludzas novada iedzīvotāju interešu aizkārumu.
Pamatojoties uz Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR
– 14 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
1 (Juris Atstupens); Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt SIA „Joker Ltd.”, reģ.Nr.40003266078, juridiskā adrese: Katrīnas iela 12,
Rīga, LV-1045, izsniegt atļauju atvērt sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu un
organizēt attiecīgās azartspēles Latgales ielā 91, Ludzā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
2.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo: A.Ņukša
1.
A. K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), nav savlaicīgi veicis
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par īpašumu Tālavijas iela 25, Ludza,
Ludzas novads, kadastra Nr. 68010050085, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
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Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas. Pamatojoties uz
augstāk minēto faktu, 2014.gada 26.augustā Ludzas novada pašvaldība A. K. par īpašumu
Tālavijas iela 25, Ludza, Ludzas novads (kadastra Nr. 68010050085) nosūtīja brīdinājumu
Nr.3.1.1.8.2/1372. Brīdinājums stājās spēkā 2014.gada 2.septembrī.
Kopējā nodokļu parāda summa par īpašumu Tālavijas iela 25, Ludza, Ludzas novads, uz
2014.gada 26.augustu sastādīja EUR 81,51 (par zemi: pamatparāds - EUR 42,71 un nokavējuma
nauda - EUR 8,75; par ēkām: pamatparāds - EUR 24,49 un nokavējuma nauda - EUR 5,56), kas
ir piedzenama no A. K. bezstrīda kārtībā.
2014.gada 23.oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no A. K. (prot.Nr.19, 15.§,
25.punkts).
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā, 2015.gada 11.februārī A. K. tika paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam par īpašumu Tālavijas iela 25, Ludza, Ludzas novads
ar kadastra Nr. 68010050085, nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 15-5397 pēc adreses: Raiņa
iela 48A-8, Ludza, Ludzas nov., LV-5701.
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2015.gadam Nr.15-5397 izriet,
ka A. K. par nekustamo īpašumu Tālavijas iela 25, Ludza, Ludzas novads ar kadastra Nr.
68010050085, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību – 644 kv.m; dzīvojamās mājas ar
kopējo platību – 80,60 kv.m un garāžas ar kopējo platību – 11,50 kv.m, 2015.gadā jāsamaksā
nodoklis EUR 28,14; parāds par iepriekšējo periodu EUR 74,22 un nokavējuma nauda EUR
20,30; kopā EUR 122,66. 2015.gada 18.februārī maksāšanas paziņojums stājās spēkā. 2015.gada
18.martā maksāšanas paziņojums kļuva neapstrīdams.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir
noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai
administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
2015.gada 23.aprīlī laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”
(laidiens Nr. 79 (5397)) ievietots sludinājums par A. K. piederošā nekustamā īpašuma Tālavijas
ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68010050085) izsoli. Izsoli rīko Latgales
apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs. Pēc kārtas tā ir pirmā
izsole. Izsole notiks 2015.gada 25.maijā plkst. 11.30 Raiņa bulvārī 3-2, Preiļos.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu Tālavijas iela 25, Ludza, Ludzas novads, uz
izsoles dienu (25.05.2015.g.) sastāda EUR 112,66 (par zemi: pamatparāds - EUR 57,13 un
nokavējuma nauda EUR - 15,14; par ēkām: pamatparāds - EUR 31,17 un nokavējuma nauda EUR 9,22). Līdz ar to jāpieņem papildus lēmums „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” par izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa
parāda starpību, t.i., EUR 31,15 (par zemi: pamatparāds - EUR 14,42 un nokavējuma nauda EUR 6,39; par ēkām: pamatparāds - EUR 6,68 un nokavējuma nauda - EUR 3,66), kas ir
piedzenama no A. K. bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu,
par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta
nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu,
ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir
paredzēts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu
aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu
administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda
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naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un
ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā, nodokļu administrācija piedzen
bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un
nokavējuma naudas, tādējādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta
1.daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto
administratīvo aktu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 26.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa
likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt papildus no A. K., personas kods XXX, bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 31,15 apmērā (par zemi: pamatparāds - EUR 14,42 un
nokavējuma nauda - EUR 6,39; par ēkām: pamatparāds - EUR 6,68 un nokavējuma nauda - EUR
3,66) par nekustamo īpašumu Tālavijas ielā 25, Ludzā, Ludzas novads (kadastra Nr.
68010050085), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, kas parādniekam pienākas no
citām personām, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skaitā
mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot un nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. Par šo lēmumu septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, atzīstot, ka lēmums
adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
2.
A. K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), nav savlaicīgi veicis
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par īpašumu Stacijas iela 86, Ludza,
Ludzas novads, kadastra Nr. 68010060328, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību – 3611
kv.m un dzīvojamās mājas ar kopējo platību – 318,20 kv.m, Ludzas novada dome ir uzsākusi
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un
nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas.
2013.gada 4.februārī laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”
(laidiens Nr. 24 (4830)) ievietots sludinājums par A. K. piederošā ieķīlātā nekustamā īpašuma
Stacijas ielā 86, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68010060382) izsoli. Izsoli rīko Latgales
apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs. Pēc kārtas tā ir pirmā
izsole. Izsole notiks: 2013.gada 7.martā plkst. 11.00 Raiņa bulvārī 3-2, Preiļos.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas novads, uz
izsoles dienu (2013.gada 7.martu) sastādīja EUR 87,48 (par zemi: pamatparāds - EUR 61,73 un
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nokavējuma nauda - EUR 6,20; par ēkām: pamatparāds - EUR 17,67 un nokavējuma nauda EUR 1,88), kas ir piedzenama no A. K. bezstrīda kārtībā.
Pamatojoties uz augstāk minēto faktu, 2013.gada 28.februārī Ludzas novada dome
pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no A. K. (par īpašumu Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas novads, kadastra numurs
6801 006 0328)” (prot. Nr.4, 26.§).
2013.gada 10.maija laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”
(laidiens Nr. 89 (4895)) ievietots sludinājums par A. K. piederošā ieķīlātā nekustamā īpašuma
Stacijas ielā 86, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68010060382) izsoli. Izsoli rīko Latgales
apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs. Pēc kārtas tā ir otrā izsole.
Izsole notiks: 2013.gada 13.jūnijā plkst. 12.00 Raiņa bulvārī 3-2, Preiļos.
Papildus lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā netika pieņemts.
2014.gada 26.augustā Ludzas novada pašvaldība A. K. par īpašumu Stacijas iela 86,
Ludza, Ludzas novads (kadastra Nr. 68010060328) nosūtīja brīdinājumu Nr.3.1.1.8.2/1372.
Brīdinājums stājās spēkā 2014.gada 2.septembrī.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas novads, uz
2014.gada 26.augustu sastādīja EUR 241,25 (par zemi: pamatparāds - EUR 160,91 un
nokavējuma nauda - EUR 32,64; par ēkām: pamatparāds - EUR 38,86 un nokavējuma nauda EUR 8,84), kas ir piedzenama no A. K. bezstrīda kārtībā.
2014.gada 2.oktobra laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”
(laidiens Nr. 195 (5255)) ievietots sludinājums par A. K. piederošā ieķīlātā nekustamā īpašuma
Stacijas ielā 86, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68010060382) izsoli. Izsoli rīkoja Latgales
apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs. Pēc kārtas tā ir pirmā
izsole. Izsole notiks: 2014.gada 5.novembrī plkst. 11.00 Raiņa bulvārī 3-2, Preiļos.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas novads, uz
izsoles dienu (2014.gada 5.novembri) sastādīja EUR 248,32 (par zemi: pamatparāds - EUR
160,91 un nokavējuma nauda - EUR 38,35; par ēkām: pamatparāds - EUR 17,67 un nokavējuma
nauda - EUR 1,88), kas ir piedzenama no A. K. bezstrīda kārtībā.
2014.gada 23.oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no A. K. (prot.Nr.19, 15.§,
24.punkts) – piedzīt papildus EUR 186,84 (par zemi: pamatparāds - EUR 117,53 un nokavējuma
nauda - EUR 33,99; par ēkām: pamatparāds - EUR 26,44 un nokavējuma nauda - EUR 8,88).
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā, 2015.gada 11.februārī A. K. tika paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam par īpašumu Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas novads ar
kadastra Nr. 68010060328, nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 15-5397 pēc adreses: Raiņa iela
48A-8, Ludza, Ludzas nov., LV-5701.
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2015.gadam Nr.15-5397 izriet,
ka A. K. par nekustamo īpašumu Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas novads ar kadastra Nr.
68010060328, 2015.gadā jāsamaksā nodoklis EUR 95,64; parāds par iepriekšējo periodu EUR
221,67 un nokavējuma nauda EUR 59,33; kopā EUR 376,64. 2015.gada 18.februārī maksāšanas
paziņojums stājās spēkā. 2015.gada 18.martā maksāšanas paziņojums kļuva neapstrīdams.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir
noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai
administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
2015.gada 23.aprīlī laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”
(laidiens Nr. 79 (5397)) ievietots sludinājums par A. K. piederošā ieķīlātā nekustamā īpašuma
Stacijas ielā 86, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68010060328) izsoli. Izsoli rīko Latgales
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apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs. Pēc kārtas tā ir otrā izsole.
Izsole notiks 2015.gada 25.maijā plkst. 12.00 Raiņa bulvārī 3-2, Preiļos.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu Stacijas iela 86, Ludza, Ludzas novads, uz
izsoles dienu (25.05.2015.g.) sastāda EUR 341,01 (par zemi: pamatparāds - EUR 220,04 un
nokavējuma nauda EUR – 56,94; par ēkām: pamatparāds - EUR 49,46 un nokavējuma nauda EUR 14,57). Līdz ar to jāpieņem papildus lēmums „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” par izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa
parāda starpību, t.i., EUR 66,69 (par zemi: pamatparāds - EUR 40,78 un nokavējuma nauda EUR 16,75; par ēkām: pamatparāds - EUR 5,35 un nokavējuma nauda - EUR 3,81), kas ir
piedzenama A. K. bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu,
par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta
nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu,
ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir
paredzēts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu
aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu
administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda
naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un
ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā, nodokļu administrācija piedzen
bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un
nokavējuma naudas, tādējādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta
1.daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto
administratīvo aktu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 26.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa
likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt papildus no A. K. personas kods XXX, bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 66,69 apmērā (par zemi: pamatparāds - EUR 40,78,
nokavējuma nauda - EUR 16,75; par ēkām: pamatparāds - EUR 5,35, nokavējuma nauda - EUR
3,81) par nekustamo īpašumu Stacijas ielā 86, Ludzā, Ludzas novads (kadastra numuru
68010060328), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, kas parādniekam pienākas no
citām personām, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skaitā
mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot un nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. Par šo lēmumu septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, atzīstot, ka lēmums
adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
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3.
V. B., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), nav savlaicīgi veicis
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par īpašumu dzīvokli Nr. 20, Latgales iela
242A, Ludza, Ludzas novads, kadastra Nr. 68019000988, ar kopējo platību 58,25 kv.m un
kopīpašuma 5825/154087 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, Ludzas novada
dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā
īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Ludzas novada
pašvaldības budžetā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas.
2014.gada 13.februārī Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 18 zvērināts tiesu izpildītājs
Jūlija Joffe ar pieprasījumu Nr. 00296/018/2014-NOS par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
paziņoja, zvērināta tiesu izpildītāja lietvedībā reģistrētajā izpildu lietā Nr. 00264/018/2013 tiek
vērsta piedziņa uz V. B., personas kods XXX, piederošo īpašumu dzīvokli Nr. 20, Latgales ielā
242A, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra Nr. 68019000988.
Pamatojoties uz augstāk minēto faktu, 2014.gada 27.februārī Ludzas novada dome
pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā” (prot. Nr. 3, 58.§) piedzīt no V. B., personas kods XXX, bezstrīda kārtībā
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu dzīvokli Nr. 20, Latgales ielā 242A,
Ludzā, Ludzas novadā, EUR 44,48 (par zemi: pamatparāds - EUR 8,91, nokavējuma nauda EUR 3,73; par ēkām: pamatparāds - EUR 23,15, nokavējuma nauda - EUR 8,69).
2014.gada 28.marta laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”
(laidiens Nr. 63 (5123)) ievietots sludinājums par V. B. piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa
Nr. 20, Latgales ielā 242A, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68019000988) izsoli. Izsoli
rīkoja Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.18 zvērināts tiesu izpildītājs Jūlija Joffe. Pēc kārtas tā ir
pirmā izsole. Izsole notiks: 2014.gada 6.maijā plkst. 12.00 Rīgas ielā 64, Daugavpilī.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu dzīvokli Nr. 20, Latgales ielā 242A, Ludza,
Ludzas novads, uz izsoles dienu (2014.gada 6.maiju) sastādīja EUR 46,96 (par zemi:
pamatparāds - EUR 9,39 un nokavējuma nauda - EUR 3,92; par ēkām: pamatparāds - EUR 24,42
un nokavējuma nauda - EUR 9,23), kas ir piedzenama no V. B. bezstrīda kārtībā.
2014.gada 10.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no V. B. (prot. Nr. 5, 3.§,
3.punkts) – piedzīt papildus EUR 2,48 (par zemi EUR 0,67; par ēkām EUR 1,81).
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā, 2015.gada 11.februārī V. B. tika paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam par īpašumu dzīvokli Nr. 20, Latgales ielā 242A,
Ludza, Ludzas novads ar kadastra Nr. 68019000988, nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 153021 pēc adreses: Līvu iela 17-2, Ventspils, LV-3601.
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2015.gadam Nr.15-3021 izriet,
ka V. B. par nekustamo īpašumu dzīvokli Nr. 20, Latgales ielā 242A, Ludza, Ludzas novads ar
kadastra Nr. 68019000988, 2015.gadā jāsamaksā nodoklis EUR 7,00; parāds par iepriekšējo
periodu EUR 37,31 un nokavējuma nauda EUR 17,89; kopā EUR 62,20. 2015.gada 18.februārī
maksāšanas paziņojums stājās spēkā. 2015.gada 18.martā maksāšanas paziņojums kļuva
neapstrīdams.
2015.gada 18.februārī laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā
„Izsoles” (laidiens Nr. 34 (5352)) ievietots sludinājums par V. B. piederošā nekustamā īpašuma
dzīvokļa Nr. 20, Latgales ielā 242A, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68019000988) izsoli.
Izsoli rīko Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.18 zvērināts tiesu izpildītājs Jūlija Joffe. Pēc kārtas
tā ir pirmā izsole. Izsole notiks: 2015.gada 30.martā plkst. 12.00 Rīgas ielā 64, Daugavpilī.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu dzīvokli Nr. 20, Latgales ielā 242A, Ludza,
Ludzas novads, uz izsoles dienu (2015.gada 30.martu) sastādīja EUR 56,05 (par zemi:
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pamatparāds - EUR 10,35 un nokavējuma nauda - EUR 5,44; par ēkām: pamatparāds - EUR
26,96 un nokavējuma nauda - EUR 13,30), kas ir piedzenama no V. B. bezstrīda kārtībā.
2015.gada 26.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no V. B. (prot. Nr. 4, 24.§,
1.punkts) – piedzīt papildus EUR 9,09 (par zemi: pamatparāds - EUR 0,96 un nokavējuma nauda
- EUR 1,52; par ēkām: pamatparāds - EUR 2,54 un nokavējuma nauda - EUR 4,07).
2015.gada 23.aprīļa laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”
(laidiens Nr. 79 (5397)) ievietots sludinājums par V. B. piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa
Nr. 20, Latgales ielā 242A, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68019000988) izsoli. Izsoli rīko
Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.18 zvērināts tiesu izpildītājs Jūlija Joffe. Pēc kārtas tā ir otrā
izsole. Izsole notiks: 2015.gada 27.maijā plkst. 12.00 Rīgas ielā 64, Daugavpilī.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu dzīvokli Nr. 20, Latgales ielā 242A, Ludza,
Ludzas novads, uz izsoles dienu (27.05.2015.g.) sastāda EUR 60,68 (par zemi: pamatparāds EUR 11,32 un nokavējuma nauda EUR – 5,73; par ēkām: pamatparāds - EUR 29,49 un
nokavējuma nauda - EUR 14,14). Līdz ar to jāpieņem papildus lēmums „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” par izveidojušos nekustamā
īpašuma nodokļa parāda starpību, t.i., EUR 4,63 (par zemi: pamatparāds - EUR 0,97 un
nokavējuma nauda - EUR 0,29; par ēkām: pamatparāds - EUR 2,53 un nokavējuma nauda - EUR
0,84), kas ir piedzenama no V. B. bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu,
par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta
nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto
dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir
paredzēts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu
aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu
administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda
naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un
ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā, nodokļu administrācija piedzen
bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un
nokavējuma naudas, tādējādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta
1.daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto
administratīvo aktu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 26.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa
likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt papildus no V. B. personas kods XXX, bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 4,63 apmērā (par zemi: pamatparāds - EUR 0,97 un
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nokavējuma nauda - EUR 0,29; par ēkām: pamatparāds – EUR 2,53, nokavējuma nauda – EUR
0,84) par nekustamo īpašumu dzīvokli Nr. 20, Latgales ielā 242A, Ludzā, Ludzas novads
(kadastra numuru 68019000988), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, kas
parādniekam pienākas no citām personām, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem,
kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot un nekustamo
īpašumu, to pārdodot.
2. Par šo lēmumu septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, atzīstot, ka lēmums
adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
3.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu autotransporta iegādei
Ziņo: A.Ņukša; A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut ņemt
Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmumu vieglā autotransporta iegādei
EUR 41 538.01 apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 6 gadiem.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt 2016.gada martā un aizņēmumu atmaksāt līdz
2021.gada jūnijam, saskaņā ar 1.pielikumu.
Sēdi slēdz plkst. 14.53.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2015.gada 22.maijā.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2015.gada 22.maijā.

I.Vonda

