LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2016.gada 21.jūnij

Ludzā

Protokols Nr. 10

Sēde sasaukta plkst. 15.30
Sēdi atklāj plkst. 15.30
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; Kristīne
Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Inese Kamzole, novada pašvaldības izpilddirektora p.i.;
Aina Poikāne, nekustamā īpašuma ekonomiste; Vija Laizāne, nodokļu ekonomiste; Ilona
IРovena, attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja; Aivars Strazds, vides aizsardzības
inženieris
- Sergejs Timofejevs, laikraksta “ а
zeme” žurnāliste

ра а езек е” žurnālists; Aija Socka, laikraksta “Ludzas

Atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, IРors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, ReРīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes ārkārtas sēdes darba
kārtība apstiprināta.
Darba k rt ba:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā.
2. Par Рrozījumiem 2016.Рada 28.aprīļa Ludzas novada domes lēmumā “Par nekustamā
īpašuma – zemes vienības 698 m2 platībā, Tālavijas ielā 136A, Ludzā, Ludzas novadā pirmās
izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu”
(protokols Nr.8, 17.§).
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3. Par Рrozījumiem 2016.Рada 28.aprīļa Ludzas novada domes lēmumā “Par nekustamā
īpašuma LatРales ielā 242B, Ludzā, Ludzas novadā pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās
izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 18.§).
4. Par piedalīšanos biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu projektu
iesnieРumu konkursā.
5. Par pašvaldības līdzПinansējuma piešķiršanu.
6. Par Ludzas novada attīstības proРrammas Investīciju plāna 2015.-2017.gadam
aktualizāciju.
7. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
1.§
Par nekustam

pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedziņu bezstr da k rt b
Ziņo: V.Laizāne

I.O., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīРi veikusi
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par īpašumu „BalteРles”, Istras paРasts,
Ludzas novads, kadastra Nr. 68600040020.
Pamatojoties uz auРstāk minēto Пaktu, 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, 2016.Рada 9.Пebruārī tika paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
kārtējam taksācijas (kalendārajam) Рadam par īpašumu „Baltegles”, Istras pagasts, Ludzas
novads (kadastra Nr. 68600040020), nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 16-2371 pēc adreses:
(adrese).
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2016.Рadam Nr.16-2371 izriet,
ka Indrai Ozolai par nekustamo īpašumu „Baltegles”, Istras pagasts, Ludzas novads (kadastra Nr.
68600040020), kas sastāv no 1 (viena) zemes Рabala ar kopējo platību – 13,8 ha (no kopējās
platības 5,7 ha aizņem jaunaudze, kas neapliekas ar nekustamā īpašuma nodokli, 2016.Рadā
jāsamaksā nodoklis EUR 28,53 apmērā; parāds par iepriekšējo periodu EUR 215,93 un
nokavējuma nauda EUR 147,66, kopā EUR 392,12. 2016.Рada 16.Пebruārī maksāšanas
paziņojums stājās spēkā.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīРs par nodokļu pilnīРu 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.
2012.Рada 24.maijā pieņemts lēmums „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtība” piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „BalteРles”, Istras paРasts, Ludzas novads Ls 87,96
(EUR 125,16), nokavējuma nauda Ls 43,59 (EUR 62,02), kopā Ls 131,55 (EUR 187,18).
(prot.Nr.14; 33.§).
2016.Рada 3.martā Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts (ienākošā dokumenta
reģistrācijas nr.3.1.1.8.1/213) zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas 2016.gada 2.marta
„Pavadraksts”, nosūtot bez tālākas izpildes Ludzas novada pašvaldības 2012.Рada 24.maijā
izdoto sēdes protokola izrakstu lietā Nr.14 par nodokļa parāda piedziņu EUR 187,18 apmērā no
I.O., personas kods XXX, Ludzas novada pašvaldības labā saskaņā ar Civilprocesa likuma
565.panta pirmās daļas 1.punktu.
2016.Рada 26.Пebruārī Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts (ienākošā dokumenta
reģistrācijas Nr.3.1.1.8.1/184) zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas 2016.gada
24.Пebruāra „Pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu” ar lūРumu snieРt ziņas par
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nekustamā īpašuma „BalteРles”, Istras paРasts, Ludzas novads ar kadastra Nr. 68600040020
nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
2016.Рada 26.Пebruārī (izejošā dokumenta reģistrācijas Nr.3.1.1.7.2/202) zvērinātai tiesu
izpildītājai Lilijai Solovjovai nosūtīta inПormācija pēc pieprasījuma.
2016.Рada 27.maijā nekustamā īpašuma „BalteРles”, Istras paРasts, Ludzas novads
(kadastra Nr. 68600040020) īpašniecei – I.O. tika nosūtīts brīdinājums Nr.3.1.1.8.2/376.
2016.Рada 26.maija laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, oПiciālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”,
(laidiens Nr.101 (5673)) ievietots sludinājums par I.O. piederošā nekustamā īpašuma „BalteРles”,
Istras paРasts, Ludzas novadā (kadastra Nr.68600040020) izsoli. Izsoli rīko LatРales
apРabaltiesas 29.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.
Izsoles sākuma datums – 2016.Рada 1.jūnijs plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums –
2016.Рada 1.jūlijs plkst.13.00.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu „BalteРles”, Istras paРasts, Ludzas novads uz
2016.Рada 1.jūliju sastāda EUR 387,58 (par zemi: pamatparāds – EUR 230,20, nokavējuma
nauda EUR 157,38). Pamatojoties uz auРstāk minēto, ir jāpieņem l mums „Par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” par izveidojušos
nekustamā īpašuma nodokļa parādu, t.i. EUR 387,58 (par zemi: pamatparāds EUR 230,20,
nokavējuma nauda EUR 157,38).
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 obliРāto
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
labprātīРi.
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, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no I.O., personas kods XXX, bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 387,58 apmērā (par zemi: pamatparāds - EUR 230,20
un nokavējuma nauda - EUR 157,38) par nekustamo īpašumu „BalteРles”, Istras paРasts, Ludzas
novads (kadastra Nr. 68600040020), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, kas
parādniekam pienākas no citām personām, citiem parādnieka ienākumiem, noРuldījumiem,
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kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot un nekustamo
īpašumu, to pārdodot.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas
vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības
septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesnieРt
sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV4601). Sūdzības iesnieРšana neaptur šī lēmuma darbību.
2.§
Par groz jumiem 2016.gada 28.apr ļa Ludzas novada domes l mum
“Par nekustam pašuma – zemes vien bas 698 m2 plat b , T lavijas iel 136A,
Ludz , Ludzas novad pirm s izsoles rezult tu, protokola un otr s izsoles noteikumu,
un s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr.8, 17.§)
Ziņo: E.Mekšs
2016.gada 28.aprīlī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma - zemes vienības 698 m2 platībā, Tālavijas ielā 136A, Ludzā, Ludzas novadā pirmās
izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols
Nr.8, 17.§) (turpmāk-lēmums).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta pirmā daļa (turpmāk-likums)
nosaka, ka sludinājumi par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā
"Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas orРanizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (likuma
9.pants), mājaslapā internetā un attiecīРās pašvaldības teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds
ir. Tehnisku iemeslu dēļ sludinājums noteiktajā laikā netika publicēts, atkl ti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, OlРa Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt lēmuma 2.punktā norādīto pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
3.§
Par groz jumiem 2016.gada 28.apr ļa Ludzas novada domes l mum
“Par nekustam pašuma Latgales iel 242B, Ludz , Ludzas novad pirm s
izsoles rezult tu, protokola un otr s izsoles noteikumu, un s kumcenas apstiprin šanu”
(protokols Nr.8, 18.§)
Ziņo: E.Mekšs
2016.gada 28.aprīlī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma LatРales ielā 242B, Ludzā, Ludzas novadā pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās
izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 18.§) (tupmāk – lēmums).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta pirmā daļa (turpmāk-likums)
nosaka, ka sludinājumi par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā
"Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas orРanizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (likuma
9.pants), mājaslapā internetā un attiecīРās pašvaldības teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds
ir. Tehnisku iemeslu dēļ sludinājums noteiktajā laikā netika publicēts, atkl ti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, OlРa Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:

5

1. Izteikt lēmuma 2.punktā norādīto pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā
pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

ar

4.§
Par piedal šanos biedr bas „Ludzas rajona partner ba”
izsludin taj atkl tu projektu iesniegumu konkurs
Ziņo: I.IРovena; A.Gendele
Domes deputāti balso par katru lēmuma projekta punktu atsevišķi un par lēmuma
projektu kopumā.
1.
Pamatojoties uz 2016.gada 27.maijā biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātā
projektu iesniegumu konkursa Lauku attīstības proРrammas 2014.–2020.gadam
19.2.apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitāti 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ņemot vērā, ka projekta
ideja atbilst Ludzas novada attīstības ProРrammas 2011. – 2017. gadam 1.vidējā termiņa
prioritātes “Sociālās inПrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte” Rīcības virziena
“Kvalitatīvu kultūras, atpūtas un sporta pakalpojumu pieejamība” 2. uzdevumam – “Veicināt
kultūras, atpūtas un sporta norišu piedāvājuma daudzveidību un paauРstināt to kvalitāti”, atkl ti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
EdРars Mekšs, Eleonora Obrumāne, OlРa Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesnieРšanai izsludinātā projektu iesnieРumu konkursa Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. Рadam 19.2.apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta iesnieРumu „Mobilās skatuves iegāde
brīvdabas pasākumu tehniskajai nodrošināšanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā”. Projekta
kopējā summa – EUR 8 444.59, projekta attiecināmās izmaksas EUR 8 444.59.
2. Apstiprināt projekta līdzПinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i.
EUR 844.46. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2016.Рada Ludzas novada pašvaldības
budžetā.
2.
Pamatojoties uz 2016.gada 27.maijā biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātā
projektu iesniegumu konkursa Lauku attīstības proРrammas 2014.–2020.gadam 19.2.
apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitāti 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ņemot vērā, ka projekta ideja atbilst
Ludzas novada attīstības ProРrammas 2011.–2017. Рadam 2. vidējā termiņa prioritātes
“Tehniskās inПrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte” Rīcības virziena “Vides un
enerģētikas inПrastruktūras attīstība” 3. uzdevumam – “Sakārtot un attīstīt publiskās ārtelpas
inПrastruktūru”, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, IРors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesnieРšanai izsludinātā projektu iesnieРumu konkursa Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. Рadam 19.2. apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta iesnieРumu „Veselīga dzīvesveida un
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aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā”. Projekta kopējā summa –
EUR 15 000, projekta attiecināmās izmaksas EUR 15 000.
2. Apstiprināt projekta līdzПinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i.
EUR 1 500. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2016.Рada Ludzas novada pašvaldības
budžetā.
3.
Pamatojoties uz 2016.gada 27.maijā biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātā
projektu iesnieРumu konkursa Lauku attīstības proРrammas 2014.–2020. gadam 19.2.
apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitāti 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ņemot vērā, ka projekta ideja atbilst
Ludzas novada attīstības ProРrammas 2011.–2017. Рadam 2. vidējā termiņa prioritātes
“Tehniskās inПrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte” Rīcības virziena “Vides un
enerģētikas inПrastruktūras attīstība” 3. uzdevumam – “Sakārtot un attīstīt publiskās ārtelpas
inПrastruktūru”, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, IРors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesnieРšanai izsludinātā projektu iesnieРumu konkursa Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. Рadam 19.2. apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta iesnieРumu „Rotaļu laukums Tutānu
ciemā – bērnu attīstībai un brīvā laika pavadīšanas dažādošanai”. Projekta kopējā summa –
EUR 13 502.50, projekta attiecināmās izmaksas EUR 13 502.50.
2. Apstiprināt projekta līdzПinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i.
EUR 1 350.25. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2016.Рada Ludzas novada pašvaldības
budžetā.
5.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
Ziņo: I.IРovena; L.Greitāne, A.Gendele
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Senpilsāta” iesnieРumu, kas
pašvaldībā saņemts 20.06.2016. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/1358, ar lūРumu rast iespēju
nodrošināt līdzПinansējumu projekta “Koka rekonstrukciju un restaurācijas darbnīcas izveide”
īstenošanai. Biedrība plāno piedalīties Ludzas rajona partnerības izsludinātajā projektu
iesnieРumu konkursā, projekta kopējā summa plānota EUR 36 143.28, proРrammas Пinansējums
ir 80%. Projektā kā sadarbības partneris piedalās IK “Tautas tērpu skroderi”. Projektu paredzēts
realizēt 1.Maija ielā 15a, Ludzā, kā arī tiks restaurēta ēka 1.Maija ielā 17.
Ludzas novada pašvaldības līdzПinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzПinansējumu var pretendēt
Sabiedriskās orРanizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas Ludzas novada teritorijā un
plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un inПrastruktūru,
pilnveido Sabiedrisko orРanizāciju materiāltehnisko bāzi, inПrastruktūru vai tiek sakārtotas
publiski pieejamas vietas brīvā laika pavadīšanai.
Nolikuma 13.2. punkts nosaka, ka Projekta Пinansējumam piešķiramā summa līdz
EUR 3000,00 vienam projektam, bet ne vairāk kā 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām, ja
Sabiedriskās orРanizācijas projekts vērsts uz orРanizāciju materiāltehniskās bāzes un
inПrastruktūras pilnveidošanu, sabiedrisko orРanizāciju pamatpakalpojumu snieРšanu.
Atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, IРors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrumāne, OlРa Petrova, Svetlana
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Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Senpilsāta” pašvaldības līdzПinansējumu EUR 3 000.00 apmērā
projekta “Koka rekonstrukciju un restaurācijas darbnīcas izveide” īstenošanai tā atbalsta
Рadījumā. LīdzПinansējumu paredzēt Ludzas novada pašvaldības 2017.Рada budžetā.
2. Biedrībai “Senpilsāta” divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas iesnieРt Ludzas
novada pašvaldībai pārskatu par Пinanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar piešķiršanas mērķi,
pievienojot attiecīРu, maksājumu apliecinošu, dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai saРatavot un noslēРt līРumu ar biedrību “Senpilsāta” pēc līРuma
kopijas ar sadarbības iestādi, par projekta īstenošanu, iesnieРšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Ludzas amatnieks” iesnieРumu, kas
pašvaldībā saņemts 20.06.2016. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/1360, ar lūРumu rast iespēju
nodrošināt līdzПinansējumu projekta “Vietējo mājražotāju un amatnieku preču veikala
izveidošana” īstenošanai. Biedrība plāno piedalīties Ludzas rajona partnerības izsludinātajā
projektu iesnieРumu konkursā, projekta kopējā summa plānota EUR 20 000.00, programmas
Пinansējums ir 80%. Projektu paredzēts realizēt Baznīcas ielā 42, Ludzā.
Ludzas novada pašvaldības līdzПinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzПinansējumu var pretendēt
Sabiedriskās orРanizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas Ludzas novada teritorijā un
plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un inПrastruktūru,
pilnveido Sabiedrisko orРanizāciju materiāltehnisko bāzi, inПrastruktūru vai tiek sakārtotas
publiski pieejamas vietas brīvā laika pavadīšanai.
Nolikuma 13.2. punkts nosaka, ka Projekta Пinansējumam piešķiramā summa līdz
EUR 3000,00 vienam projektam, bet ne vairāk kā 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām, ja
Sabiedriskās orРanizācijas projekts vērsts uz orРanizāciju materiāltehniskās bāzes un
inПrastruktūras pilnveidošanu, sabiedrisko orРanizāciju pamatpakalpojumu snieРšanu.
Atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, IРors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrumāne, OlРa Petrova, Svetlana
Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Ludzas amatnieks” pašvaldības līdzПinansējumu EUR 3 000.00
apmērā projekta “Vietējo mājražotāju un amatnieku preču veikala izveidošana” īstenošanai tā
atbalsta Рadījumā. LīdzПinansējumu paredzēt Ludzas novada pašvaldības 2017.Рada budžetā.
2. Biedrībai “Ludzas amatnieks” divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas iesnieРt
Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par Пinanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar piešķiršanas
mērķi, pievienojot attiecīРu, maksājumu apliecinošu, dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai saРatavot un noslēРt līРumu ar biedrību “Ludzas amatnieks” pēc
līРuma kopijas ar sadarbības iestādi, par projekta īstenošanu, iesnieРšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Raipoles Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu
draudzes iesnieРumu, kas pašvaldībā saņemts 20.06.2016. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/1362, ar
lūРumu rast iespēju nodrošināt līdzПinansējumu projekta “Raipoles Svētā Jāņa Kristītāja Romas
katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana un pieejamības nodrošināšana” īstenošanai
EUR 2 000.00. Biedrība plāno piedalīties Ludzas rajona partnerības izsludinātajā projektu
iesnieРumu konkursā Lauku attīstības proРrammas 2014.-2020. Рadam 19.2. apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē
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19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projekta kopējā summa plānota EUR
20 000.00, proРrammas Пinansējums ir 90%. Projekta izmaksas tiks precizētas tirРus izpētes
rezultātā.
Ludzas novada pašvaldības līdzПinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzПinansējumu var pretendēt
Sabiedriskās orРanizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas Ludzas novada teritorijā un
plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un inПrastruktūru,
pilnveido Sabiedrisko orРanizāciju materiāltehnisko bāzi, inПrastruktūru vai tiek sakārtotas
publiski pieejamas vietas brīvā laika pavadīšanai.
Nolikuma 13.2. punkts nosaka, ka Projekta Пinansējumam piešķiramā summa līdz
EUR 3000,00 vienam projektam, bet ne vairāk kā 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām, ja
Sabiedriskās orРanizācijas projekts vērsts uz orРanizāciju materiāltehniskās bāzes un
inПrastruktūras pilnveidošanu, sabiedrisko orРanizāciju pamatpakalpojumu snieРšanu.
Atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, IРors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Raipoles Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzei pašvaldības
līdzПinansējumu EUR 2 000.00 apmērā projekta “Raipoles Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu
baznīcas teritorijas labiekārtošana un pieejamības nodrošināšana” īstenošanai tā atbalsta
Рadījumā.
2. Raipoles Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzei divu nedēļu laikā pēc projekta
īstenošanas iesnieРt Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par Пinanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā
ar piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīРu, maksājumu apliecinošu, dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai saРatavot un noslēРt līРumu ar Raipoles Svētā Jāņa Kristītāja
Romas katoļu draudzi pēc līРuma kopijas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu
iesniegšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.§
Par Ludzas novada att st bas programmas Invest ciju pl na 2015.-2017.gadam
aktualiz ciju
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12.pantu, 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, atkl ti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt aktualizēto Ludzas novada attīstības proРrammas Investīciju plānu 2015.2017.Рadam saskaņā ar pielikumu.
2. Nosūtīt Ludzas novada attīstības proРrammas Investīciju plānu 2015.-2017.gadam
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai.
3. Uzdot Ludzas novada būvvaldes teritorijas plānotājai J.Lapšovai ievietot aktualizēto
Ludzas novada attīstības proРrammas Investīciju plānu 2015.-2017.gadam Teritorijas attīstības
plānošanas inПormācijas sistēmā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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7.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzin bas rakstu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2016.gada 20.jūnija sēdes lēmumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, ReРīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Par nozīmīРu ieРuldījumu LatРales kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saРlabāšanā
un popularizēšanā, tūrisma nozares attīstību apbalvot Ludzas novada Tūrisma inПormācijas
centra vadītāju L gu Kondr ti (personas kods XXX) ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
un balvu EUR 75,00 (septiņdesmit pieci euro).
Sēdi slēdz plkst. 15.50.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 22.jūnijā.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 22.jūnijā.

I.Vonda

