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
SĒDES PROTOKOLS

2015.gada 22.oktobrī

Vecslabadā, Istras pagastā, Ludzas novadā

Protokols Nr. 14

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Egdars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova
Sēdē nepiedalās: Andrejs Andrejevs – darba apstākļu dēļ
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors; Jeļena
Kigitoviča, juridiskās nodaļas vadītājas p.i.;
- Aleksandrs Sovāns, Istras pagasta pārvaldes vadītājs; Jūlija Kazjuļenoka, Istras tautas nama
vadītāja
Atklāti balsojot: PAR – 14 (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 domes NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību.
Sēdes vadītāja A.Gendele piedāvā veikt izmaiņas sēdes darba kārtībā, iekļaut sēdes darba
kārtībā 6 papildjautājumus:
1. Par debitoru parādu dzēšanu.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā.
3. Par Ludzas novada pašvaldības stipendiju nolikuma grozījumu apstiprināšanu.
4. Par Ludzas novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu Kārsavas novada
pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības.
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5. Par piedalīšanos SAM 5.3.1. "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ar projektu
"Ūdenssaimniecības sistēmas attīstība Ludzas pilsētā".
6. Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā.
Atklāti balsojot: PAR – 14 (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 domes NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai.
2. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu vai maiņu nekustamam īpašumam.

3. Par adreses dzēšanu dzīvokļa telpu grupām.
4. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
5. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
6. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
7. Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
8. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
9. Par adreses maiņu zemes vienībai un ēkām.
10. Par nolikuma „Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikums”
grozījumiem.
11. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada
27.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā””
apstiprināšanu.
12. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada
27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā””
apstiprināšanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr.19 „Par grozījumu Ludzas novada domes 2010.gada
25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
apstiprināšanu.
14. Par Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas lēmuma
apstiprināšanu.
15. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2015.gada 23.jūlija lēmumā „Par īres maksas
noteikšanu dzīvojamai mājai „Saulstars”, c.Vecslabada, Istras pagastā, Ludzas novadā”
(protokols Nr.10, 10.§).
16. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2015.gada 23.jūlija lēmumā „Par īres maksas
noteikšanu dzīvojamai mājai „Muita”, c.Jurizdika, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā” (protokols
Nr.10, 11.§).
17. Par nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā nomas maksas atlaidi
Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālajai struktūrvienībai.
18. Par zemes vienības 0,426 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0292 Isnaudas
pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai.
19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Latgales ielā 141, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
20. Par nekustamā īpašuma “Ozollapas”, Istras pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu
un sākumcenas apstiprināšanu.
21. Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, siltuma zudumu ūdens cirkulācijai iekšējos
tīklos un ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu.
22. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
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23. Par debitoru parādu dzēšanu.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā.
25. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmā 2015.gadam.
26. Par saistošo noteikumu Nr.20 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2015.gada
26.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam””
apstiprināšanu.
27. Par ēdināšanas izdevumu apmaksu.
28. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu.
29. Par A.Gendeles komandējumu uz Baltkrievijas Republiku.
30. Par debitoru parādu dzēšanu.
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā.
32. Par Ludzas novada pašvaldības stipendiju nolikuma grozījumu apstiprināšanu.
33. Par Ludzas novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu Kārsavas novada
pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības.
34. Par piedalīšanos SAM 5.3.1. "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ar projektu
"Ūdenssaimniecības sistēmas attīstība Ludzas pilsētā".
35. Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā.
1.§
Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot I. Š., dzīvo (adrese), 29.09.2015. iesniegumu, reģ. 30.09.2015. ar
Nr.3.1.1.11.2/2902, par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai 4,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800010325 „Orions”, Pilda, Ņukšu pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (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:
Piešķirt I. Š., personas kods XXX, piederošai apbūvei paredzētai zemes vienībai 4,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010325 adresi „Orions”, Pilda, Ņukšu pag., Ludzas nov..
2.§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu vai maiņu nekustamam īpašumam
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada
15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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
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Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, valdījumā
esošam nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68880010236, kura sastāvā zemes vienība
1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880010236, īpašuma nosaukumu „Bataru katoļu
kapsēta”, Pureņu pag., Ludzas nov..
2. Mainīt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, valdījumā
esošam nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68880010237, kura sastāvā zemes vienība
0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880010237, īpašuma nosaukumu no „Bataru kapi”,
Pureņu pag., Ludzas nov. uz „Bataru pareizticīgo kapsēta”, Pureņu pag., Ludzas nov..
3. Mainīt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, valdījumā
esošam nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68880020117, kura sastāvā zemes vienība
0,2809 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880020117, īpašuma nosaukumu no „Zapānu kapi”,
Pureņu pag., Ludzas nov. uz „Zapānu kapsēta”, Pureņu pag., Ludzas nov..
4. Mainīt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, valdījumā
esošam nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68880020108, kura sastāvā zemes vienība
1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880020108, īpašuma nosaukumu no „Arkanu kapi”,
Pureņu pag., Ludzas nov. uz „Arkānu kapsēta”, Pureņu pag., Ludzas nov..
5. Mainīt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, valdījumā
esošam nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68880020146, kura sastāvā zemes vienība
0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880020146, īpašuma nosaukumu no „Kovaļku kapi”,
Pureņu pag., Ludzas nov. uz „Kovaļku kapsēta”, Pureņu pag., Ludzas nov..
6. Mainīt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, valdījumā
esošam nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68880040260, kura sastāvā zemes vienība
0,3769 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040260, īpašuma nosaukumu no „Starinsku
kapi”, Pureņu pag., Ludzas nov. uz „Sondoru kapsēta”, Pureņu pag., Ludzas nov..
7. Mainīt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, valdījumā
esošam nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68880040261, kura sastāvā zemes vienība
0,1377 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040261, īpašuma nosaukumu no „Sondoru
kapi”, Pureņu pag., Ludzas nov. uz „Starinsku kapsēta”, Pureņu pag., Ludzas nov..
3.§
Par adreses dzēšanu dzīvokļa telpu grupām
Ziņo: E.Mekšs
1.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010050095 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja Tālavijas ielā 43, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un
izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010050095001001, 68010050095001002 un 68010050095001003.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010050095001001 adresi
Tālavijas iela 43-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 110904393).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010050095001002 adresi
Tālavijas iela 43-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 110765838).
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3. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010050095001003 adresi
Tālavijas iela 43-3, Ludza, Ludzas nov., (kods 110805195).
4. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010050095001004 adresi
Tālavijas iela 43-4, Ludza, Ludzas nov., (kods 110765403).
2.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040395 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja A. Upīša ielā 14, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un
izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010040395001001 un 68010040395001002.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040395001001 adresi
A.Upīša iela 14-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 114742624).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040395001002 adresi
A.Upīša iela 14-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 114743056).
3.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040354 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja Baznīcas ielā 26, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un
izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010040354001003 un 68010040354001004.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040354001003 adresi
Baznīcas iela 26-3, Ludza, Ludzas nov., (kods 116733944).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040354001004 adresi
Baznīcas iela 26-4, Ludza, Ludzas nov., (kods 116734062).
4.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010030046 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja Blaumaņa ielā 43, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un
izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010030046001001 un 68010030046001002.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
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Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030046001001 adresi
Blaumaņa iela 43-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 111113452).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030046001002 adresi
Blaumaņa iela 43-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 110802688).
5.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010020108 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja Dunakļu ielā 12, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un
izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010020108001001, 68010020108001002 un 68010020108001004.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010020108001001 adresi
Dunakļu iela 12-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 110907181).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010020108001002 adresi
Dunakļu iela 12-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 110907198).
3. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010020108001004 adresi
Dunakļu iela 12-4, Ludza, Ludzas nov., (kods 110907204).
6.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040087 Ezera šķērsielā
4, Ludza, Ludzas nov. vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir nojaukta un
Ludzas novada Ludzas pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā neeksistē,
ir nepieciešams likvidēt un izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar
kadastra apzīmējumiem 68010040087001001 un 68010040087001002.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040087001001 adresi Ezera
šķērsiela 4-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 114747311).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040087001002 adresi Ezera
šķērsiela 4-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 1147473747).
7.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060102 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja Fr. Kempa ielā 5B, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un
izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010060102001001 un 68010060102001002.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
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kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010060102001001 adresi
Fr. Kempa iela 5B-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 114978738).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010060102001002 adresi
Fr. Kempa iela 5B-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 114978746).
8.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060007 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja Jelgavas ielā 8, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un
izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010060007001001 un 68010060007001002.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010060007001001 adresi
Jelgavas iela 8-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 110788287).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010060007001002 adresi
Jelgavas iela 8-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 110778307).
9.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060007 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja Kr. Barona ielā 16, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un
izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010040319001001 un 68010040319001002.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040319001001 adresi
Kr. Barona iela 16-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 110907003).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040319001002 adresi
Kr. Barona iela 16-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 110907011).
10.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060007 atrodas
viesnīcas ēka Kr. Barona ielā 20, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un izslēgt no
valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010040320001001, 68010040320001003, 68010040320001005, 68010040320001007,
68010040320001009, 68010040320001010 un 68010040320001011.
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040320001001 adresi
Kr. Barona iela 20-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 115067118).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040320001003 adresi
Kr. Barona iela 20-3, Ludza, Ludzas nov., (kods 115067183).
3. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040320001005 adresi
Kr. Barona iela 20-5, Ludza, Ludzas nov., (kods 114751272).
4. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040320001007 adresi
Kr. Barona iela 20-7, Ludza, Ludzas nov., (kods 115067150).
5. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040320001009 adresi
Kr. Barona iela 20-9, Ludza, Ludzas nov., (kods 115067167).
6. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040320001010 adresi
Kr. Barona iela 20-10, Ludza, Ludzas nov., (kods 115067134).
7. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040320001011 adresi
Kr. Barona iela 20-11, Ludza, Ludzas nov., (kods 115067247).
11.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010050054 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja Kr. Barona ielā 53, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un
izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010050054001001 un 68010050054001002.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010050054001001 adresi
Kr. Barona iela 53-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 110906661).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010050054001002 adresi
Kr. Barona iela 53-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 110906678).
12.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040379 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja Latgales ielā 99, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un
izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010040379001001 un 68010040379001002.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
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Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040379001001 adresi
Latgales iela 99-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 114975564).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040379001002 adresi
Latgales iela 99-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 114975572).
13.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040132 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja Latgales ielā 102, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un
izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010040132001001 un 68010040132001002.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040132001001 adresi
Latgales iela 102-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 110906725).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040132001002 adresi
Latgales iela 102-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 110906733).
14.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060214 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja Raiņa ielā 38, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un
izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010060214001001 un 68010060214001002.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010060214001001 adresi Raiņa
iela 38-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 110767913).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010060214001002 adresi Raiņa
iela 38-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 110768320).
15.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040338 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja Rekašova ielā 3, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un
izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010040338001001 un 68010040338001002.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
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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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040338001001 adresi
Rekašova iela 3-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 119077586).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040338001002 adresi
Rekašova iela 3-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 119077594).
16.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010030009 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja Raiņa ielā 62, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un
izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010030009001001 un 68010060214001002.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030009001001 adresi Raiņa
iela 62-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 110791574).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030009001002 adresi Raiņa
iela 62-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 110777370).
3. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030009001003 adresi Raiņa
iela 62-3, Ludza, Ludzas nov., (kods 110739058).
4. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030009001004 adresi Raiņa
iela 62-4, Ludza, Ludzas nov., (kods 110758205).
5. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030009001005 adresi Raiņa
iela 62-5, Ludza, Ludzas nov., (kods 110904955).
6. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030009001006 adresi Raiņa
iela 62-6, Ludza, Ludzas nov., (kods 110773435).
7. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030009001007 adresi Raiņa
iela 62-7, Ludza, Ludzas nov., (kods 110768281).
8. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030009001008 adresi Raiņa
iela 62-8, Ludza, Ludzas nov., (kods 110782331).
9. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030009001009 adresi Raiņa
iela 62-9, Ludza, Ludzas nov., (kods 110904963).
10. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030009001010 adresi
Raiņa iela 62-10, Ludza, Ludzas nov., (kods 110793006).
11. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030009001011 adresi
Raiņa iela 62-11, Ludza, Ludzas nov., (kods 110765202).
12. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030009001012 adresi
Raiņa iela 62-12, Ludza, Ludzas nov., (kods 110904922).
13. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030009001013 adresi
Raiņa iela 62-13, Ludza, Ludzas nov., (kods 110765380).
14. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030009001014 adresi
Raiņa iela 62-14, Ludza, Ludzas nov., (kods 110904930).
15. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030009001015 adresi
Raiņa iela 62-15, Ludza, Ludzas nov., (kods 110755650).
16. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010030009001016 adresi
Raiņa iela 62-16, Ludza, Ludzas nov., (kods 110768265).
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17. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Raiņa iela 62-17, Ludza, Ludzas nov., (kods 110741737).
18. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Raiņa iela 62-18, Ludza, Ludzas nov., (kods 110737753).
19. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Raiņa iela 62-19, Ludza, Ludzas nov., (kods 110768136).
20. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Raiņa iela 62-20, Ludza, Ludzas nov., (kods 110758094).
21. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Raiņa iela 62-21, Ludza, Ludzas nov., (kods 110759914).
22. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Raiņa iela 62-22, Ludza, Ludzas nov., (kods 110799990).
23. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Raiņa iela 62-23, Ludza, Ludzas nov., (kods 110756861).
24. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Raiņa iela 62-24, Ludza, Ludzas nov., (kods 110904947).

68010030009001017 adresi
68010030009001018 adresi
68010030009001019 adresi
68010030009001020 adresi
68010030009001021 adresi
68010030009001022 adresi
68010030009001023 adresi
68010030009001024 adresi

17.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060236 atrodas
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēka Skolas ielā 39, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams
likvidēt un izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra
apzīmējumiem
68010060236001001,
68010060236001002,
68010060236001003
un
68010060236001004.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010060236001001 adresi
Skolas iela 39-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 114747504).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010060236001002 adresi
Skolas iela 39-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 114972823).
3. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010060236001003 adresi
Skolas iela 39-3, Ludza, Ludzas nov., (kods 114732373).
4. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010060236001004 adresi
Skolas iela 39-4, Ludza, Ludzas nov., (kods 114739152).
18.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060022 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja Skolas ielā 49, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un
izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010060022001001, 68010060022001002, 68010060022001003 un 68010060022001004.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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:
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1. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Skolas iela 49-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 114743763).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Skolas iela 49-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 114736942).
3. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Skolas iela 49-3, Ludza, Ludzas nov., (kods 114747594).
4. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Skolas iela 49-4, Ludza, Ludzas nov., (kods 114748258).

68010060022001001 adresi
68010060022001002 adresi
68010060022001003 adresi
68010060022001004 adresi

19.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040016 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja Stacijas ielā 10, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un
izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010040016001001 un 68010040016001002.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040016001001 adresi
Stacijas iela 10-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 110904834).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010040016001002 adresi
Stacijas iela 10-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 110904842).
20.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010020077 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja Tālavijas ielā 82, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt un
izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010020077001001 un 68010020077001002.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010020077001001 adresi
Tālavijas iela 82-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 110802630).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010020077001002 adresi
Tālavijas iela 82-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 110780834).
21.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010020241 atrodas
viendzīvokļu dzīvojamā māja Tālavijas ielā 104A, Ludza, Ludzas nov., ir nepieciešams likvidēt
un izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses dzīvokļu telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
68010020241001001 un 68010020241001002.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
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pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010020241001001 adresi
Tālavijas iela 104A-1, Ludza, Ludzas nov., (kods 110806494).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010020241001002 adresi
Tālavijas iela 104A-2, Ludza, Ludzas nov., (kods 110904344).
4.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot V. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 29.09.2015. iesniegumu, reģ. 29.09.2015.
ar Nr.3.1.1.11.2/2878, par zemes vienības 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580030099
atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580030065 „Durbes”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov., un piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura
sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580030099, „Birztalas”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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. Piekrist, ka V. L., personas kods XXX, atdala zemes vienību 3,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580030099 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580030065 „Durbes”,
Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68580030099, piešķirt īpašuma nosaukumu „Birztalas”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
2.
Izskatot N. J., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 01.10.2015. iesniegumu, reģ. 01.10.2015.
ar Nr.3.1.1.11.2/2909, par zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020091,
zemes vienības 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020092, zemes vienības 1,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020261 un zemes vienības 0,065 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020276 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580100015
„Ziediņi”, Isnaudas pag., Ludzas nov., kā arī piešķirt īpašuma nosaukumu pirmam
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 68580020091, 68580020092 un 68580020261, „Ziedlapas”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov. un otram jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumiem 68580020276, „Jermaki”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
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Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka N. J., personas kods XXX, atdala zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020091, zemes vienību 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020092,
zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020261 un zemes vienību 0,065 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020276 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68580100015 „Ziediņi”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68580020091, 68580020092 un 68580020261, piešķirt īpašuma
nosaukumu „Ziedlapas”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
3. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68580020276, piešķirt īpašuma nosaukumu „Jermaki”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
3.
Izskatot R. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 01.10.2015. iesniegumu, reģ. 01.10.2015.
ar Nr.3.1.1.11.2/2909, par zemes vienības 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020161
un zemes vienības 0,475 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020163 atdalīšanu no
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580020160 „Miezāji”, Isnaudas pag., Ludzas nov., kā
arī piešķirt īpašuma nosaukumu pirmam jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā
atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumiem 68580020161, „Kalniņi”, Isnaudas pag., Ludzas
nov. un otram jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumiem 68580020163, „Otrie Kalniņi”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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. Piekrist, ka R. K., personas kods XXX, atdala zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020161 un zemes vienību 0,475 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580020163 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580020160 „Miezāji”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68580020161, piešķirt īpašuma nosaukumu „Kalniņi”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
3. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68580020163, piešķirt īpašuma nosaukumu „Otrie Kalniņi”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Ludzas novada domes 2015.gada
11.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.12, 10.§) „Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma
nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam” 1.punkts.
5.§
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot V. Č., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 22.09.2015. iesniegumu, reģ.
22.09.2015. ar Nr.31.1.1.11.2/2801, par zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 2,7
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040176, zemes vienību 4,2 ha platībā ar kadastra
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apzīmējumu 68880040211 un zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040320
Pureņu pag., Ludzas nov. līdz 2021.gada 31.decembrim, pamatojoties uz Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam 6.3.pasākuma „Atbalsta uzņēmējdarbības uzsākšanai,
attīstot mazās lauku saimniecības”.
Ludzas novada pašvaldība 2014.gada 6.martā noslēdza zemesgabala nomas līguma
Nr.Z-45/2014 ar V. Č. uz zemes vienību 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040176,
zemes vienību 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040211 un zemes vienību 1,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040320 Pureņu pag., Ludzas nov. līdz 2019.gada
28.februārim.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2014.gada 27.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.3, 4.§)
146.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040176,
zemes vienība 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040211 un zemes vienība 1,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040320 Pureņu pag., Ludzas nov. ir piekrītošas Ludzas
novada pašvaldībai.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprināti ar
papildinājumiem Ludzas novada domes sēdes 2013.gada 22.augusta lēmumu (protokols Nr.20,
57.§), otrās daļas 4.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura
platība pārsniedz 1,0 ha, bet nepārsniedz 2,0 ha, nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes
kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 14,00 gadā plus PVN.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprināti ar
papildinājumiem Ludzas novada domes sēdes 2013.gada 22.augusta lēmumu (protokols Nr.20,
57.§), otrās daļas 5.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura
platība pārsniedz 2,0 ha, nomas maksas apmērs gadā ir 3% no zemes kadastrālās vērtības plus
PVN – bet ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 otrās daļas
4.punktu un 5.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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. Pagarināt Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 6.martā noslēgto zemesgabala nomas
līgumu Nr.Z-45/2014 ar V. Č., personas kods XXX, uz zemes vienību 2,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68880040176, zemes vienību 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040211
un zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040320 Pureņu pag., Ludzas nov.
līdz 2021.gada 31.decembrim.
2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68880040320 2,0 %
no zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 14,00 gadā plus PVN.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68880040176 un
68880040.211 3,0 % no zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR
21,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par
grozījumiem lauku apvidus zemes nomas līgumā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

16
2.
Izskatot V. O., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 06.10.2015. iesniegumu, kas
reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 06.10.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/2936, par zemes nomas līguma
termiņa pagarināšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6878 007 0074, tika konstatēts,
ka zemes vienība 10,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 007 0074 ir ieskaitīta rezerves
zemes fondā.
2013.gada 30.oktobrī uz zemes vienību 10,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 007
0074 noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr.Z-123/2013 starp Ludzas novada pašvaldību un V.
O. Līgums ir spēkā līdz 2015.gada 31.oktobrim. Zemesgabala nomas līguma 2.2.punkts nosaka,
ka līguma termiņš var tikt mainīts uz Iznomātāja un Nomnieka rakstiskas vienošanās pamata.
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” 15.panta divpadsmitā daļa
nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis
jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās
obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī
tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie
akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz gadījumu,
kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā
veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” 15.panta divpadsmito daļu, Latvijas
Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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:
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1. Pagarināt 2013.gada 30.oktobra zemesgabala nomas līguma Nr.Z-123/2013 termiņu uz
diviem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot I. M., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 15.10.2015. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 15.10.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3037, par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0105, tika konstatēts, ka zemes
vienība 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0105 ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
2013.gada 30.oktobrī uz zemes vienību 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005
0105 noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr.Z-125/2013 starp Ludzas novada pašvaldību un I.
M. Līgums ir spēkā līdz 2015.gada 31.oktobrim. Zemesgabala nomas līguma 2.2.punkts nosaka,
ka līguma termiņš var tikt mainīts uz Iznomātāja un Nomnieka rakstiskas vienošanās pamata.
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” 15.panta divpadsmitā daļa
nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis
jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās
obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī
tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie
akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz gadījumu,
kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā
veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” 15.panta divpadsmito daļu, Latvijas
Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
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2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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. Pagarināt 2013.gada 30.oktobra zemesgabala nomas līguma Nr.Z-125/2013 termiņu uz
diviem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot N. J., dzīvo (adrese), 07.10.2015. iesniegumu, reģ. 07.10.2015. ar
Nr.3.1.1.11.2/2952, par zemes vienības 0,087 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040270
„Upenes”, Evertova, Cirmas pag., Ludzas nov. piešķiršanu nomā uz 10 gadiem ar apbūves
tiesībām.
Ar Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 1.§)
34.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības V. B. uz zemes vienību 0,087 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500040270 Evertova, Cirmas pag., Ludzas nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku
apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas
līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 1.§)
34.punkta otro apakšpunktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,087 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500040270 Evertova, Cirmas pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ludzas novada pašvaldība 2010.gada 5.augustā noslēdza lauku apvidus zemes gabala
nomas līgumu Nr.94 ar V. B. uz zemes vienību 0,087 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500040270 Evertova, Cirmas pag., Ludzas nov.. V. B. miris 2011.gada 21.septembrī.
V. B. meita N. J. 2015.gada 2.oktobrī stājās mantojumā uz dārza mājiņu un ir faktiskā
lietotāja uz zemes vienību 0,087 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040270 „Upenes”,
Evertova, Cirmas pag., Ludzas nov..
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc
tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala
iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis
lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot
saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala
nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
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Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 2. nodaļas 7.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā:
7.1. līdz 2009.gada 31.decembrim – 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām;
7.2. no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
7.1 Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
7.2 Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja
saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 2. nodaļas 7.punktu, 71.pantu un 72.pantu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Lauzt Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 5.augustā noslēgto lauku apvidus zemes
gabala nomas līgumu Nr.94 ar V. B. uz zemes vienību 0,087 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500040270 Evertova, Cirmas pag., Ludzas nov. ar 2015.gada 2.oktobri.
2. Piešķirt N. J., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,087 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500040270 „Upenes”, Evertova, Cirmas pag., Ludzas nov. ar 2015.gada 2.oktobri
ar apbūves tiesībām.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar N. J., personas kods XXX, par zemes vienību 0,087
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040270 „Upenes”, Evertova, Cirmas pag., Ludzas nov.
uz desmit gadiem.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Ja aprēķinot
nomas maksu tās vērtība ir mazāk par EUR 28,00, nomas maksa ir noteikta 28 euro gadā. Nomas
maksai piemērojams koeficients 1,5 uz laiku līdz dārza mājiņa būs ierakstīta Zemesgrāmatā.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot R. S., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 15.09.2015. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 15.09.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/2714, par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6892 001 0026, Rundēnu pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nomā, tika konstatēts,
ka Ludzas novada pašvaldības nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6892 001 0026 un
nosaukumu „Debespuses” (Rundēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000521323)
sastāv no zemes vienības 13,85 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 001 0026, zemes
vienības adrese „Debespuses”, Pentjuši, Rundēnu pag., Ludzas nov.. Uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6892 001 0026 atrodas R. S. piederošais būvju īpašums ar kadastra numuru
6892 501 0004 (Rundēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000539661, īpašuma tiesības
zemesgrāmatā nostiprinātas 2015.gada 17.septembrī).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.apakšpunkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā no 2010.gada 1.janvāra ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.¹ punkts nosaka, ka nomnieks papildus nomas
maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.² punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai

20
tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu
aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktu, 7.¹ punktu, 7.² punktu, un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (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. Piešķirt R. S., personas kods XXX, nomā zemes vienību 13,85 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6892 001 0026 un adresi „Debespuses”, Pentjuši, Rundēnu pag., Ludzas nov..
2. Noslēgt nekustāmā īpašuma zemes nomas līgumu ar R. S., personas kods XXX, nosakot
līguma termiņu no 2015.gada 17.septembra līdz 2025.gada 16.septembrim.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības un pievienotās
vērtības nodoklis, bet ne mazāk par 28 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot nekustāmā īpašuma
zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot A. S., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 06.10.2015. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 06.10.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/2937, par zemes nomas līguma
noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras pagasta padomes sēdes 2009.gada
28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 8.§, 8.26.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības P. M. uz zemes
vienību 0,48 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0234, Istras pagasts, Ludzas novads.
2009.gada 28.maijā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0234 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.60/2009 starp Istras pagasta padomi un P. M. P. M. 12.01.2014. miris.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2,14.§,171.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 0,48 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0234 un adresi
„Modras”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0234 un adresi „Modras”, Vecslabada,
Istras pag., Ludzas nov. atrodas A. S. piederošais būvju īpašums ar kadastra numuru 6860 501
0012 (Istras pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000548233, īpašuma tiesības
zemesgrāmatā nostiprinātas 2015.gada 30.septembrī).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.apakšpunkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā no 2010.gada 1.janvāra ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.¹ punkts nosaka, ka nomnieks papildus nomas
maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.² punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai
tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu
aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktu, 7.¹ punktu, 7.² punktu, un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
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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. Lauzt Istras pagasta padomes 2009.gada 28.maija zemes nomas līgumu Nr.60/2009.
2. Piešķirt A. S., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,48 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 001 0234 un adresi „Modras”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov. ar
2015.gada 30.septembri uz desmit gadiem.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods XXX, uz zemes vienību 0,48 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0234 un adresi „Modras”, Vecslabada, Istras pag.,
Ludzas nov..
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības un pievienotās
vērtības nodoklis, bet ne mazāk par 28 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
7 .§
Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot V. K., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2015.gada 12.oktobra iesniegumu, kas
reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2015. gada 12.oktobrī ar Nr.3.1.1.11.2/2991, tika konstatēts,
ka V. K. lūdz atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6860 003 0040, 6860 001 0312,
6860 003 0204, 6860 001 0643 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6860 003 0231
“Žigailovas s.v., Lauvu mājas-v. Nr.2” Istras pagasts, Ludzas novads, atdalītajai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0040 izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
“Gulbju mājas”, atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0312 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Spirta dedzinātava”, atdalītajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6860 003 0204 izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Leitānu mājas”,
atdalītajai zemes vienībai apzīmējumu 6860 001 0643 izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu “Skaistuļu mājas” un nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6860 003 0231,
kurš pēc atdalīšanas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6860 003 0231 un
6860 003 0232 mainīt nosaukumu no “Žigailovas s.v., Lauvu mājas-v. Nr.2” uz “Lauvu mājas”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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. Piekrist, ka V. K., personas kods XXX, atdala zemes vienības 2,85 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 003 0040, 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0312, 4,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0204, 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0643 no
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6860 003 0231 un nosaukumu “Žigailovas s.v., Lauvu
mājas-v. Nr.2” Istras pagasts, Ludzas novads.
2. Mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6860 003 0231 Istras pagasts,
Ludzas novads, kurš pēc atdalīšanas sastāv no zemes vienībām 5,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 003 0231 un 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0232,
nosaukumu no “Žigailovas s.v., Lauvu mājas-v. Nr.2” uz “Lauvu mājas”.
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3. Atdalītajai zemes vienībai 2,85 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0040, Istras
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Gulbju mājas”.
4. Atdalītajai zemes vienībai 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0312, Istras
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Spirta dedzinātava”.
5. Atdalītajai zemes vienībai 4,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0204, Istras
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Leitānu mājas”.
6. Atdalītajai zemes vienībai 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0643, Istras
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Skaistuļu mājas”.
8. §
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamajam
īpašumam ar kadastra numuru 6886 001 0243, Pildas pagasts, Ludzas novads nav piešķirts
īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, kā arī Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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:
Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6886 001 0243 Pildas pagasts,
Ludzas novads, kurš sastāv no zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001
0243, nosaukumu „Meļnicas kapsēta”.
2.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamajam
īpašumam ar kadastra numuru 6846 001 0122, Briģu pagasts, Ludzas novads nav piešķirts
īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, kā arī Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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:
Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 001 0122 Briģu pagasts, Ludzas
novads, kurš sastāv no zemes vienības 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 001 0122,
nosaukumu „Puncuļu katoļu kapsēta”.
9. §
Par adreses maiņu zemes vienībai un ēkām
Ziņo: E.Mekšs
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Izskatot R. T., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2015.gada 7.oktobra iesniegumu, kas
reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2015.gada 7.oktobrī ar Nr.3.1.1.11.2/2949, par adreses
maiņu, tika konstatēts, ka R. T. lūdz mainīt sev piederošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6878 001 0026 un ar to funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Kosmačovi”, Puncuļi,
Nirzas pag., Ludzas nov. uz „Anelīna”, Puncuļi, Nirzas pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (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:
Mainīt zemes vienībai 11,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 001 0026 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Kosmačovi”, Puncuļi, Nirzas pag., Ludzas nov. (kods
106365758) uz „Anelīna”, Puncuļi, Nirzas pag., Ludzas nov..
10. §
Par nolikuma “Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikums”
grozījumiem
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.pantu, 271.pantu, 274.pantu, ņemot
vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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. Veikt sekojošus grozījumus 2009.gada 17.septembra nolikumā “Ludzas novada
pašvaldības administratīvās komisijas nolikums”:
1.1.
Grozīt Nolikuma 3.2.7. punktu, izteikt Nolikuma 3.2.7.punktu šādā redakcijā:
“3.2.7. paraksta Administratīvas komisijas lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās”;
1.2.
Izslēgt Nolikuma 3.3.4.punktu;
1.3.
Izslēgt Nolikuma 3.3.5.punktu;
1.4.
Izslēgt Nolikuma 4.9.punktu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
11.§
Par saistošo noteikumu Nr. 17 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada
27.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada
15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
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2015.gada 15.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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:
Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.17„Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā””, saskaņā ar pielikumu.
1. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.17 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada
27.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā””
rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.17 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā””, pieņemšanas, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 24. panta trešo daļu publicēt Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
12.§
Par Saistošo noteikumu Nr.18 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada
27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par pašvaldības
pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada
15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2015.gada 15.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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:
Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.18 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par pašvaldības pabalstiem
Ludzas novadā””, saskaņā ar pielikumu.
1. Uzdot pašvaldības sekretārei I. Vondai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.18 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada
27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā””
rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.18 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par
pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā””, pieņemšanas, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
24.panta trešo daļu publicēt Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
13.§
Par saistošo noteikumu Nr.19 „Par grozījumu Ludzas novada domes 2010.gada
25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
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apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes
atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.19 „Par grozījumu Ludzas
novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.19 „Par grozījumu Ludzas novada domes 2010.gada
25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr. 19 „Par
grozījumu Ludzas novada domes 2010. gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā””, pieņemšanas, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24.panta
trešo daļu publicēt Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5. Ar pieņemto lēmumu zaudē spēku:
5.1. Ludzas novada domes 26.02.2015. sēdes lēmums „Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu (protokols Nr.2, 68.§);
5.2. Ludzas novada domes 26.03.2015 sēdes lēmums „Par 2015.gada 26.februāra Ludzas
novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada
25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu
(protokols Nr.4, 39.§);
5.3. Ludzas novada domes 28.05.2015 sēdes lēmums „Par 2015.gada 26.februāra Ludzas
novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada
25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu
(protokols Nr.7, 36.§);
5.4. Ludzas novada domes 23.07.2015 sēdes lēmums „Par 2015.gada 26.februāra Ludzas
novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada
25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā’””
precizēšanu (protokols Nr.10, 34.§).
14.§
Par Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas lēmuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas nolikuma 1.4.punktu,
kas nosaka, ka domes stipendiju piešķiršanas komisija, izskata saņemtos pretendentu pieteikumus,
pieņem lēmumu par atbalstāmajiem pretendentiem; sagatavo un iesniedz apstiprināšanai domē
pretendentu sarakstu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada
15.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
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Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas 2015.gada
15.oktobra protokolu Nr.1.
2. Noslēgt līgumu par pašvaldības stipendijas piešķiršanu ar L. S., personas kods XXX.
15.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2015.gada 23.jūlija lēmumā „Par īres maksas
noteikšanu dzīvojamai mājai „Saulstars”, c.Vecslabada,
Istras pagastā, Ludzas novadā” (protokols Nr.10, 10.§)
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta b.apakšpunktu,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 111.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Veikt sekojošus grozījumus Ludzas novada domes 2015.gada 23.jūlija lēmuma „Par
īres maksas noteikšanu dzīvojamai mājai „Saulstars”, c.Vecslabada, Istras pagastā, Ludzas
novadā” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“1. Noteikt papildus īres maksas daļu, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu
pašvaldības dzīvoklim Nr.1 dzīvojamā mājā „Saulstars”, c.Vecslabada, Istras pagastā, Ludzas
novadā 0,1435 EUR/m2 mēnesī.”
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos pie
dzīvojamo telpu īres līguma.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
16.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2015.gada 23.jūlija lēmumā „Par īres maksas
noteikšanu dzīvojamai mājai „Muita”, c.Jurizdika, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā”
(protokols Nr.10, 11.§)
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta b.apakšpunktu,
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 111.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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:
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1. Veikt sekojošus grozījumus Ludzas novada domes 2015.gada 23.jūlija lēmuma „Par
īres maksas noteikšanu dzīvojamai mājai „Muita”, c.Jurizdika, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā”
1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“1. Noteikt papildus īres maksas daļu, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu
pašvaldības viendzīvokļu mājai „Muita”, c.Jurizdika, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā
0,105 EUR/ m2 mēnesī.”
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos pie
dzīvojamo telpu īres līgumuma.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
17.§
Par nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā nomas
maksas atlaidi Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālajai struktūrvienībai
Ziņo: E.Mekšs
2015.gada 2.oktobrī Ludzas novada pašvaldība saņēma Latvijas Republikas Valsts
probācijas dienesta 29.09.2015. iesniegumu Nr.9005-39/Nos/706 „Par neapdzīvojamo telpu
nomas atlaidi 2016.gadā” (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/994) ar lūgumu nepaaugstināt
nomas maksu 2016.gadā.
Izvērtējot esošo situāciju, Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra noteikumus
„Ludzas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikumi” 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 14. punkta b) apakšpunktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu un Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (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. Piešķirt nomas maksai 1,94 EUR/m2 atlaidi 35,5 % apmērā un noteikt nomas maksu
1,25 EUR (viens eiro 25 centi) par vienu kvadrātmetru un pievienotās vērtības nodokli (21%)
mēnesī no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim.
2. Noslēgt papildus vienošanos pie nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.P-416/2011.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot papildus vienošanos
pie nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.P-416/2011.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
18. §
Par zemes vienības 0,426 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0292 Isnaudas
pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2015.gada 5.oktobrī tika saņemts Vladimira Obuhova, p.k. 050659-13007, atsavināšanas
ierosinājums, ar lūgumu iegūt īpašumā zemes vienību 0,426 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6858 002 0292. Pieteikumam pievienots 2012.gada 22.jūnija Zemesgabala nomas līgums Nr.62,
Ludzas novada domes 2012.gada 24.maija lēmums “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes gabala atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai” (protokols Nr.14, 7.§).
Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktu, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
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persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar
kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zeme, kas bijusi
lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcija, un Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2015.gada 13.oktobra lēmumu „Par zemes vienības 0,426 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6858 002 0292 “Trešie pakalni” Isnaudas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai”,
ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra
kopīgās sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada
15.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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. Uzsākt nekustamā īpašuma - zemes vienības 0,426 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6858 002 0292 Isnaudas pagastā, Ludzas novadā atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības 0,426 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858
002 0292 Isnaudas pagastā, Ludzas novadā reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
19. §
Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Latgales ielā 141, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas
nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2015.gada 7.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.6, Latgales
ielā 141, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces S. P. atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2015.gada 13.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Latgales ielā 141, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
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Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.6, Latgales ielā 141, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.6, Latgales ielā 141, Ludzā, Ludzas novadā
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
20. §
Par nekustamā īpašuma “Ozollapas”, Istras pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
2015.gada 26.martā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma – zemes vienības 29,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 005 0115 un zemes
vienības 28,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 005 0054 Istras pagastā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.4, 53.§).
Nekustamais īpašums – “Ozollapas”, Istras pagasts, Ludzas novads tika reģistrēts Istras
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0054 5288 ar kadastra numuru 6860 005 00152.
Nekustamais īpašums sastāv no:
- zemes vienības 28,8 ha platībā ar kadastra apzīmējums 6860 005 0054 (t.sk 20,0 ha
meža),
- zemes vienības 29,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0115 (t.sk. 24,3 ha
meža).
2015.gada 13.oktobrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Ozollapas”, Istras pagasts, Ludzas novads, izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ozollapas”, Istras pagasts, Ludzas novads, kas sastāv
no zemes vienības 28,8 ha platībā ar kadastra apzīmējums 6860 005 0054 un zemes vienības 29,9
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0115 pirmās izsoles sākumcenu - EUR 194 932,00
(viens simts deviņdesmi četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi euro un 00 centi) apmērā
un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
21.§
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Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, siltuma zudumu ūdens cirkulācijai iekšējos tīklos
un ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu
Ziņo: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2015.gada 14.oktobra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/923 „Par brīvo dzīvokļu
apsaimniekošanas, siltuma zudumu ūdens cirkulācijai iekšējos tīklos un ūdens patēriņa starpības
maksas apmaksu” (reģ. pašvaldībā ar Nr.3.1.1.8.1/1068) ar lūgumu segt no Ludzas novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem 2015.gada septembra mēnesī aprēķināto summu EUR 121,63
apmērā t.sk. EUR 97,42 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksu, EUR 22,54 siltuma
zudumu ūdens cirkulācijai iekšējos tīklos un EUR 1,67 par ūdens patēriņa starpību maksas
apmaksu.
Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā
dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25.punktu un izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, siltuma zudumu ūdens
cirkulācijai iekšējos tīklos un ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu par 2015.gada septembra
mēnesī EUR 121,63 (viens simts divdesmit viens euro 63 centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas,
siltuma zudumu ūdens cirkulācijai iekšējos tīklos un ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu
par 2015.gada septembra mēnesī EUR 121,63 (viens simts divdesmit viens euro 63 centi) apmērā
no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem
atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
22.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Istalsnas Sv. Staņislava Romas katoļu draudzes
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 14.10.2015. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/3022 ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Istalsnas Sv. Staņislava Romas katoļu baznīcas
renovācija un teritorijas labiekārtošana” EUR 2 000.00 apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 4 000.00.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
Sabiedriskās organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas Ludzas novada teritorijā un
plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un infrastruktūru,
pilnveido Sabiedrisko organizāciju materiāltehnisko bāzi, infrastruktūru vai tiek sakārtotas
publiski pieejamas vietas brīvā laika pavadīšanai.
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Nolikuma 13.1 punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
Sabiedriskās organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas novada teritorijā un plānotie
rezultāti ir vērsti uz avārijas situācijas novēršanu infrastruktūras labiekārtošanas jomā. Šādiem
projektiem maksimālā piešķiramā summa ir līdz EUR 7120,00 vienam projektam, bet ne vairāk
kā 50 % no projekta attiecināmajām izmaksām.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2015.gada 15.oktobra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada
15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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. Piešķirt Istalsnas Sv. Staņislava Romas katoļu draudzei pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 2 000.00 apmērā projekta „Istalsnas Sv. Staņislava Romas katoļu baznīcas renovācija un
teritorijas labiekārtošana” īstenošanai.
2. Istalsnas Sv. Staņislava Romas katoļu draudzei divu nedēļu laikā pēc projekta
īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par finansu līdzekļu izlietojumu saskaņā
ar piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgus maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar Istalsnas Sv. Staņislava Romas
katoļu draudzi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
23.§
Par debitoru parādu dzēšanu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības
termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (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. Dzēst no pašvaldības bilances debitoru parādu par izlietoto siltumenerģiju līdz
2003.gada 1.oktobrim kopsummā EUR 1707,02 apmērā, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem)
parādiem izveidotajiem uzkrājumiem EUR 1707,02 saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
24.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo: A.Gendele
1.
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A. Z., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīgi veicis
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par īpašumu „Jūzeps”, Istras pagasts,
Ludzas novads, kadastra Nr. 68600060072.
Pamatojoties uz augstāk minēto faktu, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā, 2015.gada 11.februārī A. Z. tika paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam par īpašumu „Jūzeps”, Istras pagasts, Ludzas novads
(kadastra Nr. 68600060072), nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 15-6566 pēc adreses:
„Timotiņi”-7, Šuškova, Pasienes pagasts, Zilupes novads, LV-5711.
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2015.gadam Nr.15-6566 izriet,
ka A. Z. par nekustamo īpašumu „Jūzeps”, Istras pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr.
68600060072), kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību – 12,7 ha, atbilstoši Valsts zemes
dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem (no kopējās platības
0,1 ha aizņem jaunaudze, kas neapliekas ar nekustamā īpašuma nodokli), 2015.gadā jāsamaksā
nodoklis EUR 49,30 apmērā; nodoklis par 2014.gada neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo
zemi - EUR 16,31 (samaksas termiņi: 31.03.2015., 15.05.2015., 17.08.2015., 16.11.2015.);
parāds par iepriekšējo periodu EUR 49,31 un nokavējuma nauda EUR 4,53; kopā EUR 119,45.
2015.gada 18.februārī maksāšanas paziņojums stājās spēkā. 2015.gada 18.martā maksāšanas
paziņojums kļuva neapstrīdams.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir
noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
Latvijas Republikas likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā
noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
2015.gada 21.jūlijā nekustamā īpašuma „Jūzeps”, Istras pagasts, Ludzas novads (kadastra
Nr. 68600060072) īpašniekam – A. Z., tika nosūtīts brīdinājums Nr.3.1.1.8.2/1096. Brīdinājums
stājās spēkā 2015.gada 28.jūlijā.
Kopējā nodokļu parāda summa par īpašumu „Jūzeps”, Istras pagasts, Ludzas novads, uz
2015.gada 21.jūliju sastādīja EUR 92,08 (pamatparāds par zemi - EUR 82,13 un nokavējuma
nauda - EUR 9,95), kas ir piedzenama no A. Z. 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
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izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskaitāms 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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2015.gada 15.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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 no A. Z., personas kods XXX bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 92,08 apmērā (pamatparāds par zemi - EUR 82,13 un
nokavējuma nauda - EUR 9,95) par nekustamo īpašumu „Jūzeps”, Istras pagasts, Ludzas novads
(kadastra Nr. 68600060072), 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. Ž., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīgi veikusi
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par īpašumu „Kiseļi” (2/3 domājamās
daļas), Istras pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 68600060136.
Pamatojoties uz augstāk minēto faktu, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā, 2015.gada 11.februārī A. Ž. tika paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam par īpašumu „Kiseļi”, Istras pagasts, Ludzas novads
(kadastra Nr. 68600060136), nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 15-2676 pēc adreses: Slokas
iela 136-44, Rīga, LV-1069.
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2015.gadam Nr.15-2676 izriet,
ka A. Ž. par nekustamo īpašumu „Kiseļi”, Istras pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr.
68600060136), kas sastāv no 2 (diviem) zemes gabaliem ar kopējo platību – 41,8 ha (2/3
domājamās daļas), atbilstoši Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datiem (no kopējās platības 4,5 ha aizņem jaunaudze, kas neapliekas ar
nekustamā īpašuma nodokli), 2015.gadā jāsamaksā nodoklis EUR 88,99 apmērā; nodoklis par
2014.gada neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi - EUR 33,82 (samaksas termiņi:
31.03.2015., 15.05.2015., 17.08.2015., 16.11.2015.); parāds par iepriekšējo periodu EUR 66,80
un nokavējuma nauda EUR 5,04; kopā EUR 194,65. 2015.gada 18.februārī maksāšanas
paziņojums stājās spēkā. 2015.gada 18.martā maksāšanas paziņojums kļuva neapstrīdams.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas.
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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
Latvijas Republikas likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā
noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
2015.gada 21.jūlijā nekustamā īpašuma „Kiseļi”, Istras pagasts, Ludzas novads (kadastra
Nr. 68600060136) 2/3 domājamo daļu īpašniekam – A. Ž. tika nosūtīts brīdinājums
Nr.3.1.1.8.2/1099.
Brīdinājums netika iesniegts adresātam, un 2015.gada 25.augustā sūtījums tika saņemts
atpakaļ pašvaldībā.
Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta ceturto daļu, ja no pasta tiek saņemta izziņa par
sūtījuma izsniegšanu vai atpakaļ nosūtīts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta
paziņošanas faktu.
Kopējā nodokļu parāda summa par īpašumu „Kiseļi”, Istras pagasts, Ludzas novads, uz
2015.gada 21.jūliju sastādīja EUR 141,35 (pamatparāds par zemi - EUR 128,22 un nokavējuma
nauda - EUR 13,13), kas ir piedzenama no A. Ž. 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 uzskaitāms 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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2015.gada 15.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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 no A. Ž., personas kods XXX, bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 141,35 apmērā (pamatparāds par zemi - EUR 128,22
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un nokavējuma nauda - EUR 13,13) par nekustamo īpašumu „Kiseļi”, Istras pagasts, Ludzas
novads (kadastra Nr. 68600060136), 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.
SIA „Statusa Aģentūra”, reģistrācijas numurs 40003913984, juridiskā adrese: Palangas
iela 13, Jūrmala, LV-2012, nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par īpašumu „Sauleskrastā”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kadastra
Nr. 68580020372.
Pamatojoties uz augstāk minēto faktu, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā, 2015.gada 11.februārī SIA „Statusa Aģentūra” tika paziņots nekustamā
īpašuma nodokļa apmērs kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam par īpašumu „Sauleskrastā”,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr. 68580020372), nosūtot maksāšanas paziņojumu
Nr. 15-2818 pēc adreses: Palangas iela 13, Jūrmala, LV-2012.
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2015.gadam Nr.15-2818 izriet,
ka SIA „Statusa Aģentūra” par nekustamo īpašumu „Sauleskrastā” Isnaudas pagasts, Ludzas
novads (kadastra Nr. 68580020372), kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību – 3,23 ha,
2015.gadā jāsamaksā nodoklis EUR 9,60 apmērā; nodoklis par 2014.gada neapstrādāto
lauksaimniecībā izmantojamo zemi - EUR 6,66 (samaksas termiņi: 31.03.2015., 15.05.2015.,
17.08.2015., 16.11.2015.); parāds par iepriekšējo periodu EUR 9,49 un nokavējuma nauda
EUR 0,82; kopā EUR 26,57. 2015.gada 18.februārī maksāšanas paziņojums stājās spēkā.
2015.gada 18.martā maksāšanas paziņojums kļuva neapstrīdams.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir
noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
Latvijas Republikas likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā
noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
2015.gada 21.jūlijā nekustamā īpašuma „Sauleskrastā”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
(kadastra Nr. 68580020372) īpašniekam – SIA „Statusa Aģentūra” tika nosūtīts brīdinājums
Nr.3.1.1.7.2/1155.
Brīdinājums netika iesniegts adresātam, un 2015.gada 25.augustā sūtījums tika saņemts
atpakaļ pašvaldībā.
Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta ceturto daļu, ja no pasta tiek saņemta izziņa par
sūtījuma izsniegšanu vai atpakaļ nosūtīts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta
paziņošanas faktu.
Kopējā nodokļu parāda summa par īpašumu „Sauleskrastā”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads, uz 2015.gada 21.jūliju sastādīja EUR 19,57 (pamatparāds par zemi - EUR 17,63 un
nokavējuma nauda - EUR 1,94), kas ir piedzenama no SIA „Statusa Aģentūra” bezstrīda kārtībā.
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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 uzskaitāms 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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2015.gada 15.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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 no SIA „Statusa Aģentūra”, reģistrācijas numurs 40003913984, bezstrīda
kārtībā termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 19,57 apmērā
(pamatparāds par zemi - EUR 17,63 un nokavējuma nauda - EUR 1,94) par nekustamo īpašumu
„Sauleskrastā” Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr. 68580020372), 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.
4.
A. K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīgi veikusi
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par īpašumu „Bērzinieki”, Nirzas pagasts,
Ludzas novads, kadastra Nr. 68780060139.
Pamatojoties uz augstāk minēto faktu, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
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Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā, 2015.gada 10.februārī tika paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam par īpašumu „Bērzinieki”, Nirzas pagasts, Ludzas
novads (kadastra Nr. 68780060139), nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 15-2107 pēc adreses:
20 Carroll Crescent, Coventry Cv2 3px, United Kingdom.
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2015.gadam Nr.15-2107 izriet,
ka A. K. par nekustamo īpašumu „Bērzinieki”, Nirzas pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr.
68780060139), kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību – 2,86 ha un dzīvojamās mājas ar
kopējo platību – 81,30 kv.m, 2015.gadā jāsamaksā nodoklis EUR 21,91 apmērā; nodoklis par
2014.gada neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi – EUR 16,89 (31.03.2015.,
15.05.2015., 17.08.2015., 16.11.2015.); parāds par iepriekšējo periodu EUR 124,52 un
nokavējuma nauda EUR 55,81; kopā EUR 219,13. 2015.gada 17.februārī maksāšanas paziņojums
stājās spēkā. 2015.gada 17.martā maksāšanas paziņojums kļuva neapstrīdams.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir
noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
Latvijas Republikas likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā
noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
2011.gada 24.februārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no A. K., personas kods XXX, (par
nekustamo īpašumu „Bērzinieki”, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
68780060139), nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi Ls 19,58
(EUR 27,86),
nokavējuma nauda Ls 6,68 (EUR 9,50), nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēkām Ls 0,57
(EUR 0,81), nokavējuma nauda Ls 0,04 (EUR 0,06), kopā Ls 26,87
(EUR
38,23).(prot.Nr.2, 47.§). Lēmums nosūtīts Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērinātai tiesu
izpildītājai Alīnai Kuprijanovai, lēmums nav izpildīts.
Sakarā ar to, ka A. K. nav maksājusi nekustamā īpašuma nodokli likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 6.panta trešajā daļā noteiktajos termiņos, Ludzas novada pašvaldība 2012.gada
4.jūlijā nosūtīja viņai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas brīdinājumu Nr. 3-8.2/1121 par
stāvokli uz 2012.gada 4.jūliju, atgādinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.pantu, kā arī likumu „Par nodokļiem un nodevām”, nodokļa maksātājs ir atbildīgs par
nodokļa nomaksu pilnā apmērā un noteiktajos termiņos.
Tomēr arī pēc brīdinājuma nosūtīšanas A. K. nav samaksājusi nekustamā īpašuma
nodokli un nokavējuma naudu.
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, 2012.gada 27.septembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu ”Par
nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no Anželas
Kolosnicinas, personas kods 060175-12115, (par nekustamo īpašumu „Bērzinieki”, Nirzas
pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68780060139), nekustamā īpašuma nodokļa parāds
par zemi Ls 34,51 (EUR 49,10), nokavējuma nauda Ls 14,50 (EUR 20,63), nekustamā īpašuma
nodokļa parāds par ēkām Ls 2,93 (EUR 4,17), nokavējuma nauda Ls 0,51 (EUR 0,73), kopā
Ls 52,45 (EUR 74,63),(prot.Nr.25; 57.punkts). Lēmums nosūtīts Latgales apgabaltiesas
31.iecirkņa zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai Rutkovskai, lēmums nav izpildīts.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļu pilnīgu nomaksāšanu
noteiktā laikā.
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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 1.oktobrī laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”,
(laidiens Nr.192 (5510)) ievietots sludinājums par A. K. piederošā nekustamā īpašuma
„Bērzinieki”, Nirzas pagasts, Ludzas novadā (kadastra Nr.68780060139) izsoli. Izsoli rīko
Latgales apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova. Pēc kārtas tā ir
pirmā izsole. Izsoles sākuma datums – 2015.gada 6.oktobris plkst.10.00 un izsoles noslēguma
datums – 2015.gada 5.novembris plkst.10.00.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu „Bērzinieki”, Nirzas pagasts, Ludzas novads
uz 2015.gada 5.novembri sastāda EUR 225,98 (par zemi: pamatparāds – EUR 141,49,
nokavējuma nauda EUR 66,92, par ēkām: pamatparāds – EUR 12,14, nokavējuma nauda
EUR 5,43). Pamatojoties uz augstāk minēto, ir jāpieņem papildus lēmums „Par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” par izveidojušos
nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudu, t.i. EUR 113,12 (par zemi: pamatparāds
EUR 64,53, nokavējuma nauda EUR 36,79, par ēkām: pamatparāds EUR 7,16, nokavējuma
nauda EUR 4,64).
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.
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 uzskaitāms 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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2015.gada 15.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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 113,12 apmērā (par zemi: pamatparāds EUR 64,53 un nokavējuma nauda - EUR 36,79; par ēkām: pamatparāds EUR 7,16 un

39
nokavējuma nauda - EUR 4,64) par nekustamo īpašumu „Bērzinieki” Nirzas pagasts, Ludzas
novads (kadastra Nr. 68780060139), 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.
25.§
Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmā 2015. gadam
Ziņo: A.Gendele
Ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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:
Apstiprināt grozījumus Ludzas novada domes 2015.gada 26.februārī apstiprinātajā
Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmā 2015.gadam saskaņā ar 1.pielikumu.
26.§
Par saistošo noteikumu Nr. 20 „Par grozījumiem Ludzas novada domes
2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra sēdes atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.20 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2015.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus Nr. 20
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Ludzas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
27. §
Par ēdināšanas izdevumu apmaksu
Ziņo: A.Gendele
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Izskatot Istras pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas T.Medveckas 2015.gada 5.oktobra
iesniegumu, reģ. Nr. 3.1.1.11.2/2929, par ēdināšanas izdevumu apmaksu no pirmsskolas
izglītības iestādes budžeta, un ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2015.gada 15.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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:
1.1. Piešķirt bezmaksas ēdināšanu Istras pirmsskolas izglītības iestādē no 2015.gada
26.oktobra līdz 2015.gada 31.decembrim:
1.1.1. K. K., personas kods XXX.
1.2. Finansējuma avots – Istras pirmsskolas izglītības iestādes budžets.
28. §
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu un 41.panta
pirmo daļu, 43.panta pirmo, otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas
3.punktu, 10.panta pirmo un otro daļu, izvērtējot kapitālsabiedrības „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” pieredzi, darbības profilu, tās rīcībā esošos finanšu un tehniskos resursus,
personāla pieredzi, kvalifikāciju u.c. kritērijus un ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (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. Apstiprināt deleģēšanas līgumu par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda pārvaldīšanu
saskaņā ar pielikumu.
2. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdētāju Alīnu Gendeli parakstīt deleģēšanas
līgumu.
3. Noteikt, ka SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (reģ. Nr. 42403015020) līdz
2015.gada 31.decembrim jāiesniedz Ludzas novada pašvaldībai pārvaldnieka profesionālo
kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.
4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
29.§
Par A.Gendeles komandējumu uz Baltkrievijas Republiku
Ziņo: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Baltkrievijas Republikas Novopolockas pilsētas izpildkomitejas
2015.gada 22.septembra vēstuli Nr.01-19/1594 (Ludzas novada pašvaldībā saņemta 23.09.2015.,
reģistrēta ar reģistrācijas numuru 3.1.1.8.1/955) ar uzaicinājumu piedalīties Novopolockas
ekonomiskajā forumā-2015, kas notiks 2015.gada 29.oktobrī Novopolockā, ievērojot Ministru
kabineta 12.10.2010. noteikumus Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie
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izdevumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra kopīgās sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.oktobra sēdes
atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
balsošanā nepiedalās Alīna Gendele, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldemārs
Dibaņins, Olita Baklāne, 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. Norīkot Ludzas novada domes priekšsēdētāju Alīnu Gendeli komandējumā uz
Baltkrievijas Republikas Novopolockas pilsētu no 2015.gada 28.oktobra līdz 30.oktobrim.
2. Komandējuma izdevumi (ceļa (transporta) izdevumi, 30 % no dienas naudas
(kompensācijas par papildu izdevumiem) normas) tiks segti no Ludzas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
30.§
Par debitoru parādu dzēšanu
Ziņo: A.Gendele
Izvērtējot iesniegto informāciju par izlietotās siltumenerģijas līdz 2003.gada 1.oktobrim
parādiem, tika konstatēts: J. Š. parāds par izlietoto siltumenerģiju Raiņa ielā 62-12, Ludzā, uz
01.10.2015. sastādīja EUR 540,83 apmērā.
2009.gada 26.maijā starp Ludzas pilsētas domi un J. Š. tika noslēgta vienošanās Nr.57
par parāda atmaksu. Parāds netika atmaksāts.
Pēc 02.07.2015. SIA “Veselības centrs Ilūkste” valdes locekles Z.Bucenieces-Zībergas
informācijas, Jurijs Ševels no 2012.gada 14.augusta dzīvo SIA “Veselības centrs Ilūkste” un ir
pilnā valsts apgādībā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti 100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa
saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis
parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī
samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no
uzkrājumu samazinājuma, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, 2015.gada 20.oktobra kopīgās
ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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. Dzēst no pašvaldības bilances J. Š., personas kods XXX, debitora parādu EUR 540,83
apmērā, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem EUR 540,83
par izlietoto siltumenerģiju līdz 2003.gada 1.oktobrim dzīvoklī Raiņa iela 62-12, Ludzā, Ludzas
novadā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
31.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo: A.Gendele
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A. K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīgi veikusi
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par īpašumu „Fēnikss”, Briģu pagasts,
Ludzas novads, kadastra Nr. 68460050183.
Pamatojoties uz augstāk minēto faktu, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā, 2015.gada 10.februārī tika paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam par īpašumu „Fēnikss”, Briģu pagasts, Ludzas novads
(kadastra Nr. 68460050183), nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 15-2107 pēc adreses: 20
Carroll Crescent, Coventry Cv2 3px, United Kingdom.
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2015.gadam Nr.15-2107 izriet,
ka A. K. par nekustamo īpašumu „Fēnikss”, Briģu pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr.
68460050183), kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību – 3,77 ha, 2015.gadā jāsamaksā
nodoklis EUR 21,51 apmērā; nodoklis par 2014.gada neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo
zemi – EUR 20,75 (31.03.2015., 15.05.2015., 17.08.2015., 16.11.2015.); parāds par iepriekšējo
periodu EUR 141,35 un nokavējuma nauda EUR 72,20, kopā EUR 255,81. 2015.gada 17.februārī
maksāšanas paziņojums stājās spēkā. 2015.gada 17.martā maksāšanas paziņojums kļuva
neapstrīdams.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas. Pamatojoties uz
augstāk minēto faktu, 2012.gada 27.septembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu ”Par
nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no A. K.,
personas kods XXX, (par nekustamo īpašumu „Fēnikss”, Briģu pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68460050183), nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi Ls 51,76 (EUR
73,65), nokavējuma nauda Ls 22,35 (EUR 31,80), kopā Ls 74,11 (EUR 105,45),(prot.Nr.25;
58.§). Lēmums nosūtīts Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai
Rutkovskai, lēmums nav izpildīts.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļu pilnīgu nomaksāšanu
noteiktā 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 20.oktobrī laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, oficiālo paziņojumu sadaļā
„Izsoles”, (laidiens Nr.205 (5523)) ievietots sludinājums par Anželai Kolosnicinai piederošā
nekustamā īpašuma „Fēnikss”, Briģu pagasts, Ludzas novadā (kadastra Nr.68460050183) izsoli.
Izsoli rīko Latgales apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova. Pēc
kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums – 2015.gada 23.oktobris un izsoles noslēguma
datums – 2015.gada 23.novembris plkst.10.00.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu „Fēnikss”, Briģu pagasts, Ludzas novads uz
2015.gada 23.novembri sastāda EUR 274,59 (par zemi: pamatparāds – EUR 183,61, nokavējuma
nauda EUR 90,98). Pamatojoties uz augstāk minēto, ir jāpieņem papildus lēmums „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” par
izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu, t.i. EUR 169,14 (par zemi: pamatparāds
EUR 109,96, nokavējuma nauda EUR 59,18).
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.
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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 uzskaitāms 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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada 20.oktobra
kopīgās, ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (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 169,14 apmērā (par zemi: pamatparāds EUR 109,96 un nokavējuma nauda - EUR 59,18) par nekustamo īpašumu „Fēnikss”, Briģu
pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr. 68460050183), 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.
32.§
Par Ludzas novada pašvaldības stipendiju nolikuma grozījumu apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele, J.Atstupens, E.Mekšs, J.Kušča, L.Greitāne
Lai sekmētu studējošās jaunatnes piesaistīšanu Ludzas novadā un nodrošinātu Ludzas
novada pašvaldību, to iestādes un komercsabiedrības ar kvalificētiem speciālistiem, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 20.oktobra kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
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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. Veikt sekojošus grozījumus Ludzas novada pašvaldības stipendiju nolikumā
(apstiprināts ar Ludzas novada domes 2010.gada 25.novembra sēdes lēmumu, protokolu Nr.31,
30.§) (turpmāk tekstā-Nolikums):
1.1. Izteikt Nolikuma 2.5.1.punktu šādā redakcijā:
“2.5.1. Domei adresēts pieteikums, kurā norādīts - vārds, uzvārds, iegūstamā studiju
kvalifikācija vai zinātniskais grāds, studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte
(attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus), studiju uzsākšanas gads augstskolā, studiju ilgums
(gados);”
1.2. Izteikt Nolikuma 6.1.1.punktu šādā redakcijā:
“6.1.1. maksāt stipendiju vienu reizi mēnesī, 10 mēnešus – no septembra līdz jūnijam,
ieskaitot. Stipendiju maksā 12 mēnešus, ja students voluntē vai strādā algotu darbu Ludzas
novada pašvaldības iestādē, par to iesniedzot izziņu;“
1.3. Papildināt Nolikumu ar 6.1.3.punktu šādā redakcijā:
“6.1.3. stipendiātam jāiesniedz izziņa par studijām mācību iestādē katra semestra sākumā
(2 reizes mācību gadā – līdz 15.septembrim un līdz 15.februārim). Izziņas neiesniegšanas
gadījumā stipendijas izmaksa tiek pārtraukta. Izziņas izskata komisija un pieņem lēmumu par
stipendijas izmaksu. Izmaksa tiek veikta sākot ar mēnesi, kurā komisija pieņem lēmumu;”
1.4. Papildināt Nolikumu ar 6.1.4.punktu šādā redakcijā:
“6.1.4. stipendiāts nedēļas laikā pēc studiju pabeigšanas rakstiski informē pašvaldību par
mācību iestādes pabeigšanu;”
1.5. Papildināt Nolikumu ar 6.1.5.punktu šādā redakcijā:
“6.1.5. līdz ar mācību iestādes absolvēšanu (diploma saņemšanu) stipendijas izmaksa tiek
pārtraukta.”
2. Ludzas novada pašvaldības stipendiju Nolikuma grozījumi stājas spēkā lēmuma
pieņemšanas dienā.
33.§
Par Ludzas novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu Kārsavas novada
pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības
Ziņo: J.Kigitoviča
2015.gada 21.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēti divi iesniegumi:
Ludzas novada Bērnu un
jauniešu centra direktores iesniegums (Reģ.
Nr.3.1.1.11.2/3074) ar lūgumu nodot Kārsavas novada pašvaldībai Ludzas novada pašvaldības
īpašumā esošos pamatlīdzekļus - trīs šujmašīnas un
- Kārsavas novada pašvaldības iesniegums (Reģ. Nr. 3.1.1.8.1/1105) ar lūgumu nodot
kustamo mantu (šujmašīnas) Kārsavas novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības mācību procesa
nodrošināšanai.
Likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta pirmās daļas 6.punktā
noteikts, ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt, nododot bez
atlīdzības. Atbilstoši šī likuma 42.panta trešajai daļai publiskas personas kustamo mantu var
nodot bez atlīdzības valsts, atvasinātu publisku personu, kā arī citu publisko tiesību subjektu
īpašumā. Šī likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas
kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta
institūcija.
15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 19.pantā noteikts, ka budžeta iestāde, kura nodod bez atlīdzības
ilgtermiņa ieguldījumus citai budžeta iestādei, sniedz informāciju par ilgtermiņa ieguldījumu
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uzskaiti. Šajā informācijā jānorāda pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība, nolietojums, vērtības
samazinājums un citas ziņas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī 2015.gada 21.oktobra iesniegumos izklāstīto un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 2.panta 1.daļu, likuma
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 6.panta otro
daļu, 42.panta trešo daļu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 19.pantu, pamatojoties uz likumu “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedalās Eleonora Obrumāne,
atklāti balsojot: PAR – 13 (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;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot bez atlīdzības no Ludzas novada pašvaldības bilances uz Kārsavas novada
pašvaldības bilanci pamatlīdzekļus - 3 (trīs) šujmašīnas ar nosaukumu SINGER 8280:
1.1. Inventāra numurs: 12322069
Iegādes datums: 19.12.2006.
Uzskaites vērtība: 192.66 EUR
Nolietojums: 168.66 EUR
Atlikusī vērtība: 24.00 EUR.
1.2. Inventāra numurs: 12322070
Iegādes datums: 19.12.2006.
Uzskaites vērtība: 192.66 EUR
Nolietojums: 168.66 EUR
Atlikusī vērtība: 24.00 EUR.
1.3. Inventāra numurs: 12322071
Iegādes datums: 19.12.2006.
Uzskaites vērtība: 192.66 EUR
Nolietojums: 168.66 EUR
Atlikusī vērtība: 24.00 EUR.
2. Ludzas novada Bērnu un jauniešu centram nodošanai - pieņemšanai izveidot komisiju.
Nodošanu - pieņemšanu veikt līdz 2015.gada 30. oktobrim.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Kārsavas novada pašvaldībai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
34.§
Par piedalīšanos SAM 5.3.1. "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ar projektu
"Ūdenssaimniecības sistēmas attīstība Ludzas pilsētā"
Ziņo: A.Meikšāns, A.Gendele, J.Kušča, E.Mekšs, J.Atstupens, L.Greitāne
Ludzas novada pašvaldība ir saņēmusi un izskatījusi Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2015.gada 16.seprembra vēstuli Nr. 4.1.-50-18-1e/7487 par informācijas
izvērtēšanu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības atbalsta pasākumu plānošanai
2014.-2020.gada plānošanas periodā.
Izvērtējot esošo situāciju par nepieciešamajiem ieguldījumiem jaunu kanalizācijas tīklu
un ar to saistītās infrastruktūras izbūvei Ludzas aglomerācijā, kā arī ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālās, izglītības un kultūras
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jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2015.gada 20.oktobra kopīgas ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(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. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežoto atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
plānoto projektu "Ūdenssaimniecības sistēmas attīstība Ludzas pilsētā" iesniegšanai SAM 5.3.1.
"Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanas iespējas" ietvaros.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 3 675 200 EUR apmērā, no kuriem
3 123 920 EUR ir Kohēzijas fonda finansējums.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 551 280 EUR apmērā no
Ludzas novada pašvaldības līdzekļiem.
35.§
Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu pašvaldībām
ir šādas autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), atklāti balsojot:
PAR – 14 (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. Lai nodrošinātu operatīvo transportlīdzekļu - neatliekamās medicīniskās palīdzības,
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, policijas un citu dienestu pieejamību, Ludzas novada
administratīvajā teritorijā iespēju robežās nodrošināt ceļu tīrīšanu no sniega 2015./2016.gada
ziemas sezonā līdz mājām, kur ziemas periodā dzīvo cilvēki un to īpašnieki ir pieteikuši šo
pakalpojumu.
2. Nodrošinot minēto sniega tīrīšanas pakalpojumu, kā finansējumu avotu izmantot
pamatbudžeta naudas līdzekļus.
3. Šī lēmuma 1.punktā minētie darbi tiek veikti, ievērojot nosacījumu, ka pašvaldības ceļu
un ielu tīrīšana ir prioritāra.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Sēdi slēdz plkst. 14.30.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2015.gada 23.oktobrī.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2015.gada 23.oktobrī.

I.Vonda

