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
Ludzā

2016.gada 24.novembrī

Protokols Nr. 20

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: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena
Sēdē nepiedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Regīna Vorobjova – veselības stāvoklis
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; Ilona
Igovena, attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja; Sergejs Jakovļevs, novada
pašvaldības izpilddirektors
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes darba kārtība apstiprināta, darba
kārtībā 19 jautājumi.
Sēdes vadītāja A.Gendele piedāvā iekļaut sēdes darba kārtībā 11 papildjautājumus:
1. Par Ludzas pilsētas ielu seguma atjaunošanas programmas 2017.-2019.gadam
apstiprināšanu.
2. Par nolikuma „Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles
kārtība” grozījumiem.
3. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
4. Par 2016.gada 27.oktobra Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.13 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos
Nr.7 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas
novadā”” precizējumiem.
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5. Par precizējumu Ludzas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumā
„Par nekustamā īpašuma - “Svecītes”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
68600080098, pārdošanas cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 10.§).
6. Par precizējumu Ludzas novada domes 2016.gada 27.oktobra sēdes lēmumā
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmuma „Par nekustamā
īpašuma - “Svecītes”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68600080098,
pārdošanas cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 10.§) 2.punktā” (protokols Nr.18, 32.§).
7. Par nekustamā īpašuma „Darbnīca”, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles rezultātu,
protokola apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma „Svētavots”, Briģu pagasts, Ludzas novads izsoles rezultātu,
protokola apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma „Ausmiņas”, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles rezultātu,
protokola apstiprināšanu.
10. Informācija par Ludzas novada pašvaldības budžeta izpildi līdz 30.09.2016..
11. Informatīvs pārskats par iepriekšējo domes sēžu lēmumu izpildi.
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes papildus darba kārtība apstiprināta.
Domes sēdes darba kārtība:
1. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
2. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma
naudas dzēšanu.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā.
7. Par debitoru parādu dzēšanu.
8. Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības maksas
apmaksu.
9. Par nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 16, Ludzā nomas maksas atlaidi Valsts probācijas
dienesta Ludzas teritoriālajai struktūrvienībai.
10. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumā „Par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas
novadā” (protokols Nr.11, 14.§).
11. Par Ludzas novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmuma “Par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājām Blaumaņa ielā 9 un Blaumaņa ielā 13, Ludzā,
Ludzas novadā” (protokols Nr.11, 16.§) atcelšanu.
12. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumā
(protokols Nr.26, 27.§) „Par maksas pakalpojumiem” .
13. Par piedalīšanos darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā
atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām" izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā.
14. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
15. Par materiālās palīdzības piešķiršanu.
16. Par papildus piešķirtās mērķdotācijas Ludzas novada pašvaldības pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām fonda sadali.
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17. Par 2016.gada 27.oktobra Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26
„Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā”” precizējumiem.
18. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
pamatkapitāla palielināšanu.
19. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
20. Par Ludzas pilsētas ielu seguma atjaunošanas programmas 2017.-2019.gadam
apstiprināšanu.
21. Par nolikuma „Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles
kārtība” grozījumiem.
22. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
23. Par 2016.gada 27.oktobra Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.13 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos
Nr.7 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas
novadā”” precizējumiem.
24. Par precizējumu Ludzas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumā
„Par nekustamā īpašuma - “Svecītes”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
68600080098, pārdošanas cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 10.§).
25. Par precizējumu Ludzas novada domes 2016.gada 27.oktobra sēdes lēmumā
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmuma „Par nekustamā
īpašuma - “Svecītes”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68600080098,
pārdošanas cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 10.§) 2.punktā” (protokols Nr.18, 32.§).
26. Par nekustamā īpašuma „Darbnīca”, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles rezultātu,
protokola apstiprināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma „Svētavots”, Briģu pagasts, Ludzas novads izsoles rezultātu,
protokola apstiprināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma „Ausmiņas”, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles rezultātu,
protokola apstiprināšanu.
29. Informācija par Ludzas novada pašvaldības budžeta izpildi līdz 30.09.2016..
30. Informatīvs pārskats par iepriekšējo domes sēžu lēmumu izpildi.

1.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot A.D., personas kods XXX, dzīvo (adrese) 2016.gada 27.oktobra iesniegumu, kas
reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2016.gada 27.oktobrī ar Nr.3.1.1.11.2/2438, tika konstatēts,
ka A.D. lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68500069044 no sev piederošā
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500060044 „Kalniņa”, Cirmas pagastā, Ludzas novadā
un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Meža Kalniņa”.
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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 17.novembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Piekrist, ka A.D., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68500060044 un nosaukumu „Kalniņa”, Cirmas pag., Ludzas nov., atdala zemes vienību 33,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500069044.
2. Atdalītajai zemes vienībai 33,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500069044, Cirmas
pag., Ludzas nov. izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Meža Kalniņa” un zemes
ierīcības projekta izstrādāšana nav nepieciešama.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Ludzas novada domes 2016.gada 7.novembra
sēdes lēmuma (protokols Nr.19, 1.§) „Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma
piešķiršanu nekustamam īpašumam” pirmais punkts.
2.
Izskatot A.R., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2016.gada 16.novembra iesniegumu,
kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2016.gada 16.novembrī ar Nr.3.1.1.11.2/2580, tika
konstatēts, ka A.R. lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68880010027 no sev
piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 688800160026 „Nogāzes”, Pureņu pagastā,
Ludzas novadā un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Mildas”.
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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 17.novembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka A.R., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68880010026 un nosaukumu „Nogāzes”, Pureņu pag., Ludzas nov., atdala zemes vienību 4,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68880010027.
2. Atdalītajai zemes vienībai 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880010027, Pureņu
pag., Ludzas nov. izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Mildas”.
2.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot M.S., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 10.11.2016. iesniegumu, reģ.
10.11.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/2535, par zemes vienības 654 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
68010010534 Lejas ielā 14, Ludza, Ludzas nov. piešķiršanu nomā uz 10 gadiem ar apbūves
tiesībām, pamatojoties uz 2016.gada 28.septembra dāvinājuma līguma Nr.2223 uz dārza mājiņu,
tika konstatēts, ka:
ar Ludzas pilsētas domes 2009.gada 16.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 3.§) „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu”
9.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības J.J. par zemes vienību 600 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010534 Lejas ielā 14, Ludza, 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 pilsētas domes 2009.gada 16.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 3.§) „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu”
9.punkta otro apakšpunktu, tika atzīts, ka zemes vienība 600 kv.m platībā ar kadastra
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apzīmējumu 68010010534 Lejas ielā 14, Ludza, Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
Ludzas pilsētas pašvaldība 2009.gada 22.maijā noslēdza zemesgabala nomas līgumu
Nr.10 ar J.J. par zemes vienību 600 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010534 Lejas ielā
14, Ludza, Ludzas nov..
Ar Ludzas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.5, 33.§)
4.punktu tika precizēta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010010534 Lejas ielā 14,
Ludza, Ludzas nov. platība no 600 kv.m uz 654 kv.m.
M.S. 2016.gada 28.septembrī noslēdza pirkuma līgumu Nr.2223 ar J.J. par dārza mājiņu
(kadastra apzīmējums 68010010534001), kuru reģistrēja 2016.gada 18.oktobrī Ludzas novada
zemesgrāmatu nodalījumā ar folijas Nr.100000468750 un ir faktiskā lietotāja par zemes vienību
654 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010534 Lejas ielā 14, Ludza, Ludzas nov..
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 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.
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 2. nodaļas 7.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa 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 eiro gadā, ja saskaņā
ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 eiro 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 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 2.nodaļas 7.punktu, 71.pantu un 72.pantu un Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 17.novembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Ludzas pilsētas domes 2009.gada 22.maijā noslēgto zemesgabala nomas līgumu
Nr.10 ar J.J. par zemes vienību 600 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010534 Lejas ielā
14, Ludza, Ludzas nov. ar 2016.gada 18.oktobri.
2. Piešķirt M.S., personas kods XXX, nomā zemes vienību 654 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010534 Lejas ielā 14, Ludza, Ludzas nov. ar apbūves tiesībām uz desmit
gadiem no 2016.gada 18.oktobra.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar M.S., personas kods XXX, termiņā no 2016.gada
18.oktobra līdz 2026.gada 17.oktobrim.
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 EUR 28 gadā.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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3.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
Ziņo: A.Gendele
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likuma) 20.panta
3.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldība atbilstoši likumam „Par
nekustamā īpašuma nodokli”.
Likuma 16.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības
pieprasīt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu
segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.
Likuma 251.panta 2.punktā noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmo nekustamā
īpašuma nodokļa pārmaksas dzēš pašvaldības, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no
nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas
termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai
nokavēto maksājumu segšanai.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta pirmās daļas
10.punktu, 20.panta 3.punktu, 251.panta 2.punktu, kā arī Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgas komitejas 2016.gada 17.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu EUR 5,00 apmērā
pašvaldības budžetā saskaņā ar pielikumu „Nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu saraksts”.
4.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Ziņo: A.Gendele
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk – Likuma) 26.panta
6.1 daļā noteikts, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus
līdzīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro.
Likuma 25.panta pirmās daļas 5.punktā noteikts, ka nodokļa parādu atļauts dzēst nodokļu
maksātājam – šā Likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no
maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto maksājumu piedziņu.
Likuma 25.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Saskaņā ar Likuma 25panta ceturto daļu pašvaldībai reizi ceturksnī jāpublicē savā mājas
lapā informācija par nodokļu parādu dzēšanu.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
5.punktu, trešo un ceturto daļu, 26.panta 6.1 daļu, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas
2016.gada 17.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
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1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu EUR 53,74 apmērā
pašvaldības budžetā saskaņā ar pielikumu, t.sk.:
pamatparāds EUR 34,06;
nokavējuma nauda EUR 19,68.
2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
5.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un
nokavējuma naudas dzēšanu
Ziņo: A.Gendele
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99.pantā noteikts, ka budžeta
iestāde katrā pārskata datumā novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību un samaksāto
avansu saņemšanai, izvērtējot (ja tas ir iespējams) katru parādnieku un katru darījumu. Ja šādi
pierādījumi pastāv, izdevumus uzkrājumiem novērtē nedrošās (apšaubāmās) summas apmērā vai
procentos no parāda vērtības un 100.pantā noteikts, 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.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25panta ceturto daļu
pašvaldībai reizi ceturksnī jāpublicē savā mājas lapā informācija par nodokļu parādu dzēšanu.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99. un 100.pantu, Latvijas
Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25panta ceturto daļu, kā arī Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgas komitejas 2016.gada 17.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu EUR 854,78 apmērā
pašvaldības budžetā saskaņā ar pielikumu, t.sk.:
pamatparāds EUR 585,89;
pamatparāda palielinājums EUR 1,72;
nokavējuma nauda EUR 267,17.
2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
6.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo: A.Gendele
1.
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V.B., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīgi veicis
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu Latgales ielā
242A–20, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra Nr. 68019000988.
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, 2016.gada 9.februārī V.B. tika paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam par nekustamo īpašumu Latgales ielā 242A–20, Ludzā,
Ludzas novadā (kadastra Nr. 68019000988), nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 16-3208 pēc
adreses: (adrese).
No 2016.gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma Nr.16-3208 izriet, ka
V.B. par nekustamo īpašumu Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.
68019000988), kas sastāv no 748 kļa ar kopējo platību 58,25 kv.m un kopīpašuma 5825/154087
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, 2016.gadā jāsamaksā nodoklis EUR 7,00
apmērā; parāds par iepriekšējo periodu EUR 41,89 un nokavējuma nauda EUR 22,86; kopā EUR
71,75.
2016.gada 16.februārī maksāšanas paziņojums stājās spēkā. 2016.gada 16.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 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.
2014.gada 19.februārī Ludzas novada pašvaldībā saņemts (ienākošā dokumenta
reģistrācijas Nr.3.1.1.7.1/181) Latgales apgabaltiesas 18.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas
Jūlijas Joffes 2014.gada 13.februāra „Pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu” ar
lūgumu sniegt ziņas par nekustamā īpašuma – Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā
(kadastra Nr. 68019000988), nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
2014.gada 24.februārī (izejošā dokumenta reģistrācijas Nr.3.1.1.7.2/264) Latgales
apgabaltiesas 18.iecirkņa zvērinātai tiesu izpildītājai Jūlijai Joffei nosūtīta informācija pēc
pieprasījuma.
2014.gada 27.februārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtība” (prot. Nr. 3, 58.§) piedzīt no
V.B., personas kods XXX, bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par
nekustamo īpašumu Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68019000988),
EUR 44,48 apmērā (par zemi: pamatparāds EUR 8,91 un nokavējuma nauda EUR 3,73; par
ēkām: pamatparāds EUR 23,15 un nokavējuma nauda EUR 8,69). Lēmums nav izpildīts.
2014.gada 28.marta laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”
(laidiens Nr. 63 (5123)) ievietots sludinājums, ka Latgales apgabaltiesas 18.iecirkņa zvērināta
tiesu izpildītāja Jūlija Joffe pārdod pirmajā izsolē V.B. piederošo nekustamo īpašumu Latgales
ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68019000988). Izsole notiks 2014.gada
6.maijā.
Uz 2014.gada 6.maiju kopējā nodokļa parāda summa par nekustamo īpašumu Latgales
ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā sastādīja EUR 46,96 (par zemi: pamatparāds – EUR 9,39
un nokavējuma nauda EUR 3,92; par ēkām: pamatparāds – EUR 24,42 un nokavējuma nauda
EUR 9,23), kas ir piedzenama no V.B. bezstrīda kārtībā.
2014.gada 10.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtība” (prot. Nr. 5, 3.§, 3.punkts)
piedzīt papildus no V.B., personas kods XXX, bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma
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nodokli par nekustamo īpašumu Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.
68019000988), EUR 2,48 apmērā (par zemi: pamatparāds EUR 0,48 un nokavējuma nauda EUR
0,19; par ēkām: pamatparāds EUR 1,27 un nokavējuma nauda EUR 0,54). Lēmums nav izpildīts.
2014.gada 10.maijā Ludzas novada pašvaldībā saņemts (ienākošā dokumenta reģistrācijas
Nr. 3.1.1.8.1/496) Latgales apgabaltiesas 18.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Jūlijas Joffes
2014.gada 8.maija „Paziņojums”, ar kuru tiesu izpildītāja paziņo, ka izsole uzskatāma par
nenotikušu, jo izsolē nav ieradies neviens solītājs.
2014.gada 16.jūnija laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”
(laidiens Nr. 116 (5176)) ievietots sludinājums, ka Latgales apgabaltiesas 18.iecirkņa zvērināta
tiesu izpildītāja Jūlija Joffe pārdod otrajā izsolē V.B. piederošo nekustamo īpašumu Latgales ielā
242A–20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68019000988). Izsole notiks 2014.gada 23.jūlijā.
Uz 2014.gada 23.jūliju kopējā nodokļa parāda summa par nekustamo īpašumu Latgales
ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā sastādīja EUR 48,09 (par zemi: pamatparāds – EUR 9,39
un nokavējuma nauda EUR 4,26; par ēkām: pamatparāds – EUR 24,42 un nokavējuma nauda
EUR 10,02), kas ir piedzenama no V.B. bezstrīda kārtībā. Papildus lēmums nebija pieņemts.
2015.gada 18.februāra laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā
„Izsoles” (laidiens Nr. 34 (5352)) ievietots sludinājums, ka Latgales apgabaltiesas 18.iecirkņa
zvērināta tiesu izpildītāja Jūlija Joffe pārdod 1.izsolē V.B. piederošo nekustamo īpašumu
Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68019000988). Izsole notiks
2015.gada 30.martā.
Uz 2015.gada 30.martu kopējā nodokļa parāda summa par nekustamo īpašumu Latgales
ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā sastādīja EUR 56,05 (par zemi: pamatparāds – EUR 10,35
un nokavējuma nauda EUR 5,44; par ēkām: pamatparāds – EUR 26,96 un nokavējuma nauda
EUR 13,30), kas ir piedzenama no V.B. bezstrīda kārtībā.
2015.gada 26.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtība” (prot. Nr. 4, 24.§, 1.punkts)
piedzīt papildus no V.B., personas kods XXX, bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.
68019000988), EUR 9,09 apmērā (par zemi: pamatparāds EUR 0,96 un nokavējuma nauda EUR
1,52; par ēkām: pamatparāds EUR 2,54 un nokavējuma nauda EUR 4,07). Lēmums nav izpildīts.
2015.gada 23.aprīļa laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”
(laidiens Nr. 79 (5397)) ievietots sludinājums, ka Latgales apgabaltiesas 18.iecirkņa zvērināta
tiesu izpildītāja Jūlija Joffe pārdod 2.izsolē V.B. piederošo nekustamo īpašumu Latgales ielā
242A–20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68019000988). Izsole notiks 2015.gada 27.maijā.
Uz 2015.gada 27.maiju kopējā nodokļa parāda summa par nekustamo īpašumu Latgales
ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā sastādīja EUR 60,68 (par zemi: pamatparāds – EUR 11,32
un nokavējuma nauda EUR 5,73; par ēkām: pamatparāds – EUR 29,49 un nokavējuma nauda
EUR 14,14), kas ir piedzenama no V.B. bezstrīda kārtībā.
2015.gada 21.maijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtība” (prot. Nr. 6, 2.§, 3.punkts)
piedzīt papildus no V.B., personas kods XXX, bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.
68019000988), EUR 4,63 apmērā (par zemi: pamatparāds EUR 0,97 un nokavējuma nauda EUR
0,29; par ēkām: pamatparāds EUR 2,53 un nokavējuma nauda EUR 0,84).
2015.gada 2.jūlijā Latgales apgabaltiesas 18.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Jūlija Joffe
pašvaldības budžetā ieskaitīja nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 4,63
apmērā.
2015.gada 30.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā saņemts (ienākošā dokumenta
reģistrācijas Nr.3.1.1.8.1/1172) Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas
Gaidas Rutkovskas 2015.gada 27.oktobra „Pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu”
ar lūgumu sniegt ziņas par nekustamā īpašuma – Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā
(kadastra Nr. 68019000988), nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
2015.gada 2.novembrī (izejošā dokumenta reģistrācijas Nr.3.1.1.7.2/1629) Latgales
apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai Rutkovskai nosūtīta informācija pēc
pieprasījuma.
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2015.gada 10.decembra laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu
sadaļā „Izsoles” (laidiens Nr.242 (5560)) ievietots sludinājums, ka Latgales apgabaltiesas
31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska pārdod pirmajā izsolē V.B. piederošo
nekustamo īpašumu Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68019000988).
Izsoles sākuma datums – 2015.gada 16.decembris plkst. 10.00 un izsoles noslēguma datums –
2016.gada 15.janvāris plkst. 10.00.
Uz 2016.gada 15.janvāri kopējā nodokļa parāda summa par nekustamo īpašumu Latgales
ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā sastādīja EUR 64,29 (par zemi: pamatparāds – EUR 10,88
un nokavējuma nauda EUR 5,62; par ēkām: pamatparāds – EUR 31,01 un nokavējuma nauda
EUR 16,78), kas ir piedzenama no V.B. bezstrīda kārtībā.
2015.gada 28.decembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtība” (prot. Nr. 18, 30.§, 1.punkts)
piedzīt papildus no V.B., personas kods XXX, bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.
68019000988), EUR 8,24 apmērā (par zemi: pamatparāds EUR 0,53 un nokavējuma nauda EUR
0,18; par ēkām: pamatparāds EUR 4,05 un nokavējuma nauda EUR 3,48). Lēmums nav izpildīts.
2016.gada 25.janvārī Ludzas novada pašvaldībā saņemts (ienākošā dokumenta
reģistrācijas Nr. 3.1.1.8.1/76) Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas
Gaidas Rutkovskas 2016.gada 20.janvāra „Paziņojums par nenotikušu izsoli”, ar kuru tiesu
izpildītāja paziņo, ka izsole atzīta par nenotikušu, izsolei nav autorizējies neviens izsoles
dalībnieks.
2016.gada 29.februāra laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā
„Izsoles” (laidiens Nr.41 (5613)) ievietots sludinājums, ka Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa
zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska pārdod otrajā izsolē V.B. piederošo nekustamo
īpašumu Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68019000988). Izsoles
sākuma datums – 2016.gada 4.marts plkst. 10.00 un izsoles noslēguma datums – 2016.gada
4.aprīlis plkst. 10.00.
Uz 2016.gada 4.aprīli kopējā nodokļa parāda summa par nekustamo īpašumu Latgales
ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā sastādīja EUR 67,70 (par zemi: pamatparāds – EUR 11,37
un nokavējuma nauda EUR 6,07; par ēkām: pamatparāds – EUR 32,27 un nokavējuma nauda
EUR 17,99), kas ir piedzenama no V.B. bezstrīda kārtībā.
2016.gada 31.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtība” (prot. Nr. 6, 29.§, 1.punkts)
piedzīt papildus no V.B., personas kods XXX, bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.
68019000988), EUR 3,41 apmērā (par zemi: pamatparāds EUR 0,49 un nokavējuma nauda EUR
0,45; par ēkām: pamatparāds EUR 1,26 un nokavējuma nauda EUR 1,21). Lēmums nav izpildīts.
2016.gada 19.jūlijā Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts (ienākošā dokumenta
reģistrācijas Nr.3.1.1.8.1/697) Latgales apgabaltiesas 16.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas
Anitas Kalniņas 2016.gada 15.jūlija „Pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu” ar
lūgumu sniegt ziņas par nekustamā īpašuma – Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā
(kadastra Nr. 68019000988), nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
2016.gada 20.jūlijā (izejošā dokumenta reģistrācijas Nr.3.1.1.7.2/845) Latgales
apgabaltiesas 16.iecirkņa zvērinātai tiesu izpildītājai Anitai Kalniņai nosūtīta informācija pēc
pieprasījuma.
2016.gada 19.augusta laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā
„Izsoles” (laidiens Nr. 160 (5732)) ievietots sludinājums, ka Latgales apgabaltiesas 16.iecirkņa
zvērināta tiesu izpildītāja Anita Kalniņa pārdod pirmajā izsolē V.B. piederošo nekustamo
īpašumu Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68019000988). Izsoles
sākuma datums – 2016.gada 25.augusts plkst. 13.00 un izsoles noslēguma datums – 2016.gada
26.septembris plkst. 13.00.
2016.gada 24.augustā nekustamā īpašuma Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā
(kadastra Nr. 68019000988) īpašniekam – V.B. tika nosūtīts brīdinājums Nr.3.1.1.8.2/840.
Brīdinājums stājās spēkā 2016.gada 31.augustā.

11

Uz 2016.gada 26.septembri kopējā nodokļa parāda summa par nekustamo īpašumu
Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā sastāda EUR 74,69 (par zemi: pamatparāds EUR
12,33 un nokavējuma nauda EUR 6,97; par ēkām: pamatparāds EUR 34,81 un nokavējuma nauda
EUR 20,58), kas ir piedzenama no V.B. bezstrīda kārtībā.
2016.gada 22.septembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtība” (prot. Nr. 16, 8.§, 1.punkts)
piedzīt no V.B., personas kods XXX, bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli
par nekustamo īpašumu Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.
68019000988), EUR 74,69 apmērā (par zemi: pamatparāds EUR 12,33 un nokavējuma nauda
EUR 6,97; par ēkām: pamatparāds EUR 34,81 un nokavējuma nauda EUR 20,58). Lēmums nav
izpildīts.
2016.gada 20.oktobra laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā
„Izsoles” (laidiens Nr. 204 (5776)) ievietots sludinājums, ka Latgales apgabaltiesas 16.iecirkņa
zvērināta tiesu izpildītāja Anita Kalniņa pārdod otrajā izsolē V.B. piederošo nekustamo īpašumu
Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68019000988). Izsoles sākuma
datums – 2016.gada 26.oktobris plkst. 13.00 un izsoles noslēguma datums – 2016.gada
25.novembris plkst. 13.00.
2016.gada 3.novembrī nekustamā īpašuma Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā
(kadastra Nr. 68019000988) īpašniekam – V.B. tika nosūtīts brīdinājums Nr.3.1.1.8.2/1059.
Brīdinājums stājās spēkā 2016.gada 10.novembrī.
Uz 2016.gada 25.novembri kopējā nodokļa parāda summa par nekustamo īpašumu
Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā sastāda EUR 77,62 (par zemi: pamatparāds EUR
12,81 un nokavējuma nauda EUR 7,25; par ēkām: pamatparāds EUR 36,08 un nokavējuma nauda
EUR 21,48), kas ir piedzenama no V.B. bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu,
par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta
nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu,
ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
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 un Ludzas novada domes fociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas
2016.gada 17.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora

12
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;

Obrumāne,
Olga
Petrova,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no V.B., personas kods XXX, bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 77,62 apmērā (par zemi: pamatparāds EUR 12,81 un
nokavējuma nauda EUR 7,25; par ēkām: pamatparāds EUR 36,08 un nokavējuma nauda EUR
21,48) par nekustamo īpašumu Latgales ielā 242A–20, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.
68019000988), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, kas parādniekam pienākas no
citām personām, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skaitā
mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot un nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. 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, iesniegt
sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
3. Nosūtīt lēmumu izpildei Latgales apgabaltiesas 16.iecirkņa zvērinātai tiesu izpildītājai
Anitai Kalniņai.
2.
L.D., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīgi veikusi
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „Gailīši”, Isnaudas
pagastā, Ludzas novadā, kadastra Nr. 68580080008.
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, 2016.gada 9.februārī L.D. tika paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam par nekustamo īpašumu „Gailīši”, Isnaudas pagastā,
Ludzas novadā (kadastra Nr. 68580080008), nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 16-2413 pēc
adreses: (adrese).
No 2016.gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma Nr.16-2413 izriet, ka
L.D. par nekustamo īpašumu „Gailīši”, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā (kadastra
Nr.
68580080008), kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,5 ha un dzīvojamās mājas ar
kopējo platību 70,20 kv.m, 2016.gadā jāsamaksā nodoklis EUR 26,69 apmērā; parāds par
iepriekšējo periodu EUR 11,11 un nokavējuma nauda EUR 0,82; kopā EUR 53,36.
2016.gada 16.februārī maksāšanas paziņojums stājās spēkā. 2016.gada 16.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 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.
2016.gada 1.novembrī Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts (ienākošā dokumenta
reģistrācijas Nr.3.1.1.8.1/1151) Latgales apgabaltiesas 16.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas
Anitas Kalniņas 2016.gada 27.oktobra „Pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu” ar
lūgumu sniegt ziņas par nekustamā īpašuma – „Gailīši”, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā
(kadastra Nr. 68580080008), nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
2016.gada 2.novembrī (izejošā dokumenta reģistrācijas Nr.3.1.1.7.2/1249) Latgales
apgabaltiesas 16.iecirkņa zvērinātai tiesu izpildītājai Anitai Kalniņai nosūtīta informācija pēc
pieprasījuma.
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2016.gada
3.novembra
laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu
sadaļā „Izsoles” (laidiens Nr. 215 (5787)) ievietots sludinājums, ka Latgales apgabaltiesas
16.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Anita Kalniņa pārdod pirmajā izsolē L.D. piederošo
nekustamo īpašumu „Gailīši”, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68580080008).
Izsoles sākuma datums – 2016.gada 9.novembris plkst. 13.00 un izsoles noslēguma datums –
2016.gada 9.decembris plkst. 13.00.
2016.gada 3.novembrī nekustamā īpašuma „Gailīši”, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā
(kadastra Nr. 68580080008) īpašniecei – L.D. tika nosūtīts brīdinājums Nr.3.1.1.8.2/1047.
Brīdinājums stājās spēkā 2016.gada 10.novembrī.
Uz 2016.gada 9.decembri kopējā nodokļa parāda summa par nekustamo īpašumu
„Gailīši”, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā sastāda EUR 58,15 (par zemi: pamatparāds EUR
47,99 un nokavējuma nauda EUR 5,01; par ēkām: pamatparāds EUR 4,55 un nokavējuma nauda
EUR 0,60), kas ir piedzenama no L.D. 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.
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 un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas
2016.gada 17.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no L.D., personas kods XXX, bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 58,15 apmērā (par zemi: pamatparāds EUR 47,99 un
nokavējuma nauda EUR 5,01; par ēkām: pamatparāds EUR 4,55 un nokavējuma nauda EUR
0,60) par nekustamo īpašumu „Gailīši”, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā (kadastra Nr.
68580080008), 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. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas
vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem
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noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir
tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību,
iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā
88, LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
3. Nosūtīt lēmumu izpildei Latgales apgabaltiesas 16.iecirkņa zvērinātai tiesu izpildītājai
Anitai Kalniņai.
7.§
Par debitoru parādu dzēšanu
Ziņo: A.Gendele
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu, sēdes vadītāja A.Gendele aicina balsot par
lēmuma projektu ar precizējumiem (precizējumi 1.pielikumā).
Pamatojoties uz Civillikuma ceturtās daļas „Saistību tiesības” 1895.pantu par saistību
tiesību noilgumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, informāciju no
Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datu bāzes par personu miršanas reģistrācijas faktu un
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 2016.gada 17.novembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt par bezcerīgiem debitoriem un izslēgt no pašvaldības bilances debitoru parādus
par izlietoto siltumenerģiju līdz 2003.gada 1.oktobrim kopsummā EUR 6860,38 apmērā,
norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem EUR 6860,38 saskaņā
ar lēmuma 1.pielikumu.
2. Atzīt par bezcerīgiem debitoriem un izslēgt no pašvaldības bilances debitoru parādus
par izlietoto siltumenerģiju līdz 2003.gada 1.oktobrim kopsummā EUR 15785,16 apmērā,
norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem EUR 15785,16 saskaņā
ar lēmuma 2.pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
8.§
Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un
ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu
Ziņo: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2016. gada 17.novembra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/786 „Par brīvo dzīvokļu
apsaimniekošanas izdevumu, kompensējamo izdevumu, ūdens patēriņa starpības, apkures maksu
un kredītprocentu apmaksu” (reģ. pašvaldībā 17.11.2016. ar Nr.3.1.1.8.1/1220) ar lūgumu segt
no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2016.gada oktobra mēnesī aprēķināto summu
EUR 673,81 apmērā t.sk. EUR 314,76 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksu, EUR
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4,23 ūdens patēriņa starpības apmaksu, EUR 67,26 īres maksas apsaimniekošanas daļas
(projekts, kredītprocentu maksa) un EUR 287,56 apkures 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 un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2016.gada 17.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); 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, ūdens patēriņa starpības
maksu, kredītprocentu un apkures apmaksu par 2016.gada oktobra mēnesi EUR 673,81 (seši
simti septiņdesmit trīs eiro 81 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu
apsaimniekošanas, ūdens patēriņa starpības maksu, kredītprocentu un apkures apmaksu par
2016.gada oktobra mēnesi EUR 673,81 (seši simti septiņdesmit trīs eiro 81 centu) 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.
9.§
Par nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 16, Ludzā nomas maksas atlaidi
Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālajai struktūrvienībai
Ziņo: A.Gendele
2016.gada 7.novembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma Latvijas Republikas Valsts
probācijas dienesta 02.11.2016. iesniegumu Nr.9005.1-43/NOS216/197/815 „Par neapdzīvojamo
telpu nomas atlaidi 2017.gadā” (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.7.1/1354) ar lūgumu
nepaaugstināt nomas maksu 2017.gadā.
Izvērtējot esošo situāciju, Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra noteikumus
”Ludzas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikumi” 7.punktu, likumā „Par
pašvaldībām” 21.panta 14.punkta b) apakšpunktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2016.gada 17.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas maksai 1,94 EUR/m2 atlaidi 35,5 % apmērā un noteikt nomas maksu
EUE 1,25 (viens eiro 25 centi) par vienu kvadrātmetru un pievienotās vērtības nodokli (21%)
mēnesī no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.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.
10.§
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Par grozījumiem Ludzas novada domes
2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumā
„Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Blaumaņa ielā 9,
Ludzā, Ludzas novadā” (protokols Nr.11, 14.§)
Ziņo: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība saņēma 2016.gada 16.novembra dzīvojamās mājas Blaumaņa
ielā 9, Blaumaņa ielā 11, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”,
reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu
(pašvaldībā reģ. 17.11.2016. ar Nr.3.1.1.8.1/1213) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās
mājas Ludzā, Blaumaņa ielā 9, Blaumaņa ielā 11 piebraucamā ceļa renovācijai (jo piebraucamo
ceļu intensīvi izmanto abu māju iedzīvotāji).
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts mājas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma renovācijai vai
atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00.
Dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 9, Ludzā piebraucamā ceļa ierīkošanas darbu tāmi
Blaumaņa ielā 9, Ludzā ir par summu EUR 8113,58 apmērā un dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā
11, Ludzā piebraucamā ceļa ierīkošanas darbu tāme ir par summu EUR 27988,39 apmērā
(kopējā summa ir EUR 36101,97 un sadalot katrai no mājai pa EUR 18509,99 apmērā no
kopējās tāmes) saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19
16.1.punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu EUR 14000,00 katrai dzīvojamai mājai.
Blaumaņa ielā 11, Ludzā līdzfinansējums ir piešķirts.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 16.1.punktu,
un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 17.novembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību
amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Svetlana Rjutkinena, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Ludzas novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumā „Par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas
novadā” (protokols Nr.11, 14.§) 2.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“2. Piešķirt dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 9, Ludzā piebraucamā ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu no darbu tāmēm EUR 14000,00 (četrpadsmit
tūkstoši eiro 00 centi) apmērā.”
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos pie līguma par līdzfinansējuma saņemšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
11.§
Par Ludzas novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmuma
“Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājām Blaumaņa ielā 9
un Blaumaņa ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā” (protokols Nr.11, 16.§) atcelšanu
Ziņo: A.Gendele
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Ludzas novada pašvaldība saņēma 2016.gada 16.novembra dzīvojamās mājas Blaumaņa
ielā 9, Blaumaņa ielā 13, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”,
reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, iesniegumu
(pašvaldībā reģ. 17.11.2016. ar Nr.3.1.1.8.1/1213) “Par līdzfinansējuma piešķiršanu” par
piebraucamā ceļa dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 13 Ludzā renovācijas darbu atlikšanu uz
nenoteiktu laiku.
2016.gada 30.jūnijā Ludzas novada domes pieņēma lēmumu par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājām Blaumaņa ielā 9 un Blaumaņa ielā 13, Ludzā,
Ludzas novads.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 17.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas,
balsošanā nepiedalās Svetlana Rjutkinena, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Ludzas novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu “Par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājām Blaumaņa ielā 9 un Blaumaņa ielā 13, Ludzā,
Ludzas novadā” (protokols Nr.11, 16.§).
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par līguma līdzfinansējuma atcelšanu.
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.
12. §
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumā
(protokols Nr.26, 27.§) „Par maksas pakalpojumiem”
Ziņo: A.Gendele
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu, sēdes vadītāja A.Gendele aicina balsot par
lēmuma projektu ar precizējumiem (precizēta ieejas maksa pārējos Ludzas novada tautas namos
un klubos).
Izskatot Ludzas Tautas nama direktores 2016.gada 14.novembra iesniegumu
Nr.3.1.1.8.1/1202 un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta
g)apakšpunktu, ņemot vērā Ludzas novada finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 17.novembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumā
(protokols Nr. 26, 27.§) „Par maksas pakalpojumiem” 1.10.punktu izsakot sekojošā redakcijā:
“1.10. Ieejas maksu par Ludzas Tautas nama rīkotajos diskotēku pasākumos – EUR 2.00,
pārējos Ludzas novada tautas namos un klubos – EUR 1.00.”
13.§
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Par piedalīšanos darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" izsludinātajā atklātu projektu
iesniegumu konkursā
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz 2015.gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 645 “Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām" īstenošanas noteikumiem”, Ludzas novada pašvaldība ir izstrādājusi sadarbības
projektu “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un
Ciblas novados”.
Projekta ideja atbilst Ludzas novada attīstības Programmas 2011. – 2017. gadam 2. vidējā
termiņa prioritātes “Tehniskās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte” Rīcības
virziena “Transporta infrastruktūras attīstība” 1. uzdevumam – “Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu
infrastruktūras tehnisko stāvokli”.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2016.gada 17.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2016.gada 17.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt iesniegšanai izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām"
Ludzas novada pašvaldības izstrādāto sadarbības projektu “Infrastruktūras attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā”. Projekta kopējā summa
– EUR 1 787 530, projekta attiecināmās izmaksas EUR 1 519 401.

14.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrības
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 16.11.2016. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/1212, ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu I Latgales jauno vijolnieku konkursa organizēšanai
EUR 150.00 apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 2.decembrī.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2016.gada 17.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2016.gada 17.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
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Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā
nepiedalās Lolita Greitāne, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrībai pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 150.00 apmērā I Latgales jauno vijolnieku konkursa organizēšanai.
2. Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrībai 10 dienu laikā pēc pasākuma
īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus
dokumentus (pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15.§
Par materiālās palīdzības piešķiršanu
Ziņo: A.Gendele
2016.gada 24.oktobrī Ludzas novada Sociālajā dienestā tika saņemts personas ar invaliditāti
S.P., personas kods XXX, dzīv. (adrese), iesniegums, reģ. Nr. 3-8.1/3425, par pabalsta piešķiršanu
krīzes situācijā, jo trūkst iztikas līdzekļu, sakarā ar to, ka radušies lieli ārstēšanās izdevumi un
nepieciešams turpināt ārstēšanos. S.P. iesniedza recepšu kopijas, aptiekas čekus, SIA “Ludzas
medicīnas centrs” kvītis par kopējo summu 92,89 eiro, kā arī norādīja, ka nepieciešams
fizioprocedūru kurss par kopējo summu 52,50 eiro, mikroķirurga konsultācija, maksa 15,00 eiro
un elektromiogrāfijas izmeklējums, maksa 40,00 eiro.
Veicot S.P. situācijas izvērtēšanu, tika konstatēts, ka S.P. dzīvo viena, viņai ir noteikta
invaliditāte (III.grupa), saņem invaliditātes pensiju 111,74 eiro. Parāds par komunālajiem
maksājumiem ir 2613,11 eiro. S.P. 2016.gadā piešķirti un izmaksāti pabalsti 370,00 eiro
kopsummā (pabalsts komunālo pakalpojumu apmaksai 15,00 eiro, pabalsts apkurei 175,00 eiro,
pabalsts neparedzētos gadījumos 30,00 eiro, pabalsts krīzes situācijā 150,00 eiro).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 27.11.2014. Saistošo noteikumu Nr. 25
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” 2.4.1.2.apakšpunktu un 2.4.3.punktu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 17.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt vienreizēju pabalstu krīzes situācijā personai ar invaliditāti S.P., personas kods
XXX, dzīv. (adrese), EUR 92,89.
Seguma avots: 10.702, 6254 – vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā naudā.
16.§
Par papildus piešķirtās mērķdotācijas Ludzas novada pašvaldības pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām fonda sadali
Ziņo: A.Gendele
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam”, Latvijas Republikas
2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
29.2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2016.gada 17.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,

20
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2016.gada 17.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās
Lolita Greitāne, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ludzas novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās papildus
mērķdotācijas fondu EUR 19545,00 - sadalīt saskaņā ar 1.pielikumu.

17.§
Par 2016.gada 27.oktobra Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26
„Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā”” precizējumiem
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 16.novembra vēstuli, ņemot vērā Ludzas novada
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2016.gada 17.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt precizējumu 2016.gada 27.oktobra Ludzas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.12 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos
noteikumos Nr.26 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā”” un papildināt saistošo
noteikumu 7.punktu aiz vārda “ienākumi” ar vārdu “mēnesī”.
2. Uzdot sabiedrisko attiecību vadītājai S.Rimšai:
2.1. precizētos saistošos noteikumus Nr.12 „Par grozījumiem Ludzas novada domes
2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas
novadā”” un to paskaidrojuma rakstu publicēt Ludzas novada domes informatīvajā izdevumā
„Ludzas Novada Vēstis”;
2.2. pēc saistošos noteikumus stāšanās spēkā izlikt tos redzamā vietā Ludzas novada
domes ēkā un publicēt pašvaldības mājās lapā internetā.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai precizētos saistošos noteikumus Nr.12 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par
pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā”” pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt precizēto saistošo noteikumu Nr.12
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos
Nr.26 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā”” pieejamību pagastu pārvalžu ēkās.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
18.§
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
pamatkapitāla palielināšanu
A.Gendele
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Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, bet minētā
likuma 15.panta trešā daļa paredz to, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes
uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (turpmāk – SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”) ir Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas
kapitāla daļas pieder Ludzas novada pašvaldībai.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmajai un otrajai daļai, kā arī
88.pantam, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” nodrošina iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus – ūdensapgādi un kanalizāciju.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka,
ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības
pamatkapitālā. Saskaņā ar minētā likuma 5.panta pirmo daļu, lēmumu par pašvaldības mantas
ieguldīšanu esošas kapitālsabiedrības pamatkapitālā pieņem pašvaldības dome.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta
pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, likuma
62.pants nosaka, ka pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz
dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas
noteikumi, 65.panta otrā daļa nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus
pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, 14.panta pirmā daļā noteikts, ja pašvaldības kapitāla
daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem
pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk - kapitāla daļu turētāja pārstāvis).
SIA „Dzieti” sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Juris Guntis Vjakse ir veicis
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6801 004 0521, kurš sastāv no zemes vienības (kadastra
apzīmējums 6801 004 0519) ar kopējo platību 140m² un būves (kadastra apzīmējums 6801 004
0519 001) - sūkņu stacijas KSS-1 ar kopējo platību 1,1 m², Latgales ielā 90A, Ludzā, Ludzas
novadā, novērtējumu, nosakot objekta tirgus vērtību EUR 16 200 (2016.gada 20.septembra
slēdziens par nekustamā īpašuma – zemes vienības un būves Latgales ielā 90A, Ludzā, tirgus
vērtību (Reģ.Nr.K-16/36)).
SIA „Dzieti” sertificēts kustamās mantas vērtētājs Juris Guntis Vjakse ir veicis kustamās
mantas - komunālo tīklu (kopā 17 uzskaites vienības) novērtēšanu, nosakot objekta tirgus
vērtību EUR 477 800 (2016.gada 20.septembra slēdziens par kustamās mantas – komunālo tīklu
novērtēšanu (Reģ.Nr.Tie-16/25)).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļa
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada
17.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada
17.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”,
(reģistrācijas Nr.42403015020) pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Ludzas novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6801 004 0521, kurš sastāv no
zemes vienības (kadastra apzīmējums 6801 004 0519) ar kopējo platību 140m² un būves
(kadastra apzīmējums 6801 004 0519 001) - sūkņu stacijas KSS-1 ar kopējo platību 1,1 m²,
Latgales ielā 90A, Ludzā, Ludzas novadā, EUR 16 200 vērtībā, kas noteikta atbilstoši SIA
„Dzieti” sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja J.G.Vjakses novērtējumam, un kustamo mantu
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- komunālos tīklus (ūdensvads Baznīcas ielas posmā no krustojuma ar Tālavijas ielu līdz Katoļu
baznīcai (689m); ūdensvads Blaumaņa ielas posmā no Biržas iela līdz Jelgavas ielai (213m);
ārējais ūdensvads pie Lielās Ludzas sinagogas (7,3m); kanalizācijas tīkli A.Upīša ielā
(242,77m); sadzīves kanalizācija Parku ielas posmā no Liepājas ielas līdz A.Upīša ielai (577m);
kanalizācijas spiedvads SPK1 (Stroda iela 135,7m, Parku iela 99,3m); spiediena dzesēšanas aka
(Parku ielā); sadzīves kanalizācija Baznīcas ielas posmā no krustojuma ar Tālavijas ielu līdz
Katoļu baznīcai (85m); sadzīves kanalizācija Tirgus ielā (627,7m); sadzīves kanalizācija
Latgales ielā 88, 90 un 90A (126m); kanalizācijas tīkli Stacijas ielā posmā no Baznīcas ielas
līdz Mazā Ezerkrasta ielai (260m); sadzīves kanalizācija Blaumaņa ielas posmā no Biržas ielas
līdz Jelgavas ielai (424,60m); sadzīves kanalizācija Liepājas ielas posmā no Raiņa ielas līdz
Jelgavas ielas (285,30m); ārējie kanalizācijas tīkli pie Lielās Ludzas sinagogas (18m);
kanalizācijas tīkli Dārzu šķērsielā (119,03m); kanalizācijas tīkli Līča ielā (407,15m);
kanalizācijas tīkli Peldu ielā (423m) Ludzā, Ludzas novadā) EUR 477 800 vērtībā, kas noteikta
atbilstoši SIA „Dzieti” sertificēta kustamās mantas vērtētāja J.G.Vjakses novērtējumam.
2. Palielināt SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālu par mantiskā
ieguldījuma vērtību EUR 494 000,00 (četri simti deviņdesmit četri tūkstoši eiro un 00 centi),
pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1,00 (viens eiro
un 00 centi).
3. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” valdei veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai un
izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai, ne vēlāk kā trīs
mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, sagatavot nodošanas-pieņemšanas aktu par
lēmumā minētā nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kuru Ludzas novada pašvaldības vārdā pilnvarots parakstīt Ludzas
novada pašvaldības izpilddirektors S.Jakovļevs.
5. Uzdot SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei un Ludzas novada pašvaldības
Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļai pēc pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijas
Uzņēmumu reģistrā, viena mēneša laikā sagatavot nepieciešamos dokumentus nekustamā
īpašuma reģistrācijai Zemesgrāmatā uz SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vārda.
6. Visus izdevumus, kas saistīti ar lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma tiesību
reģistrēšanu Zemesgrāmatā uz SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vārda, sedz SIA
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.
7. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai pēc Ludzas novada domes sēdes protokola
parakstīšanas trīs darba dienu laikā nosūtīt šā lēmuma izrakstu SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
19.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
Ziņo: A.Gendele
1.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2016.gada 17.novembra sēdes lēmumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada
17.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
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Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Par godprātīgu darbu, ieguldījumu novada izglītības sistēmas attīstībā apbalvot Ludzas
pilsētas ģimnāzijas direktori Dzidru Dukštu (personas kods XXX) ar Ludzas novada domes
Atzinības rakstu un balvu EUR 75,00 (septiņdesmit pieci eiro).
2.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2016.gada 17.novembra sēdes lēmumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada
17.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Par ilggadēju darbu kultūras jomā, kultūras tradīciju popularizēšanu apbalvot Ņukšu
pagasta tautas nama vadītāju Aiju Lipovsku (personas kods XXX) ar Ludzas novada domes
Atzinības rakstu un balvu EUR 75,00 (septiņdesmit pieci eiro).
3.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2016.gada 17.novembra sēdes lēmumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada
17.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Par ilggadēju profesionālu darbu un ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā apbalvot
Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktores vietnieci izglītības jomā Valentīnu Abricku (personas
kods XXX) ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu EUR 75,00 (septiņdesmit pieci
eiro).
20. §
Par Ludzas pilsētas ielu seguma atjaunošanas programmas 2017. – 2019.gadam
apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ludzas
novada Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam Rīcības plāna 2. vidējā termiņa prioritātes
“Tehniskās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte” Rīcības virziena “Transporta
infrastruktūras attīstība” 1. uzdevumu – “Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko
stāvokli”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 17.novembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas pilsētas ielu seguma atjaunošanas programmu 2017. – 2019.gadam
saskaņā ar 1.pielikumu.
21.§
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Par nolikuma „Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles
kārtība” grozījumiem
Ziņo: I.Igovena; J.Atstupens, J.Kušča, A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
6.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Juris
Atstupens), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus grozījumus 2012.gada 26.janvāra nolikumā „Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība” (apstiprināts ar Ludzas novada
domes 2012.gada 26.janvāra sēdes lēmumu, protokolu Nr.3, 48.§):
Nolikuma 13.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
“13.2. Projekta finansējumam piešķiramā summa līdz EUR 4000,00 vienam projektam, bet
ne vairāk kā 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām, ja Sabiedriskās organizācijas projekts
vērsts uz organizāciju materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras pilnveidošanu, sabiedrisko
organizāciju pamatpakalpojumu sniegšanu.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
22.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: I. Igovena; A.Gendele
Uzklausot I.Igovenas ziņojumu par lēmuma projektu, sēdes vadītāja A.Gendele aicina
balsot par lēmuma projektu ar papildinājumiem. Lēmuma projekts papildināts ar 3.punktu,
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana Ludzas Baltkrievu biedrībai “Krinica”.
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrības
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 21.11.2016. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/1228, ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projekta ”Flīģeļa iegāde profesionālas koncertdarbības
nodrošināšanai Ludzas novadā” EUR 3 661.94 apmērā. Projekts iesniegts Ludzas rajona
partnerības izsludinātajā Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas atklātā projektu
iesniegumu konkursā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”. Projekta kopējā summa EUR 36 619.44.
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.
Nolikuma 13.2.punkts nosaka, ka projekta finansējumam piešķiramā summa līdz
EUR 4000,00 vienam projektam, bet ne vairāk kā 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām, ja
Sabiedriskās organizācijas projekts vērsts uz organizāciju materiāltehniskās bāzes un
infrastruktūras pilnveidošanu, sabiedrisko organizāciju pamatpakalpojumu sniegšanu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konflikta
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novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Lolita
Greitāne, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrībai pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 3 661.94 apmērā projekta ”Flīģeļa iegāde profesionālas koncertdarbības nodrošināšanai
Ludzas novadā” īstenošanai.
2. Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrībai divu nedēļu laikā pēc projekta
īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā
ar piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgu, maksājumu apliecinošu, dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar Ludzas Mūzikas pamatskolas
atbalsta biedrību pēc līguma kopijas ar sadarbības iestādi, par projekta īstenošanu, iesniegšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Ebreju biedrības iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 21.11.2016. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/2595, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu koncerta “Hanuka” organizēšanai EUR 150.00 apmērā. Pasākums
tiks organizēts š.g. 24.decembrī.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Lolita
Greitāne, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Ebreju biedrībai pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā
koncerta “Hanuka” organizēšanai.
2. Ludzas Ebreju biedrībai 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un
aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Baltkrievu biedrības “Krinica”
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 22.11.2016. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/2612, ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ziemassvētku pasākuma – koncerta organizēšanai EUR
150.00 apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 29.decembrī SIA “Saule 5” telpās.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
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Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Lolita
Greitāne, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Baltkrievu biedrībai “Krinica” pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 150.00 apmērā Ziemassvētku pasākuma-koncerta organizēšanai.
2. Ludzas Baltkrievu biedrībai “Krinica” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme,
rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
23.§
Par 2016.gada 27.oktobra Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos
Nr.7 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību
Ludzas novadā”” precizējumiem
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 16.novembra vēstuli Nr.18-6/8504 “Par saistošiem
noteikumiem”, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus precizējumus 2016.gada 27.oktobra Ludzas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.13 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas
kārtību Ludzas novadā””:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu”
1.2. Svītrot saistošo noteikumu 7.punktu.
2. Uzdot sabiedrisko attiecību vadītājai S.Rimšai:
2.1. precizētos saistošos noteikumus Nr.13 „Par grozījumiem Ludzas novada domes
2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā”” un to paskaidrojuma rakstu publicēt Ludzas
novada domes informatīvajā izdevumā „Ludzas Novada Vēstis”;
2.2. pēc saistošos noteikumus stāšanās spēkā izlikt tos redzamā vietā Ludzas novada
domes ēkā un publicēt pašvaldības mājās lapā internetā.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai precizētos saistošos noteikumus Nr.13 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā”” pēc to
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
4. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt precizēto saistošo noteikumu Nr.13 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā””
pieejamību pagastu pārvalžu ēkās.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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24.§
Par precizējumu Ludzas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumā
„Par nekustamā īpašuma - “Svecītes”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
68600080098, pārdošanas cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 10.§)
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome 2014.gada 14.augustā pieņēma lēmumu nodot atsavināšanai
vairākas zemes vienības un t.sk. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 0080255 4.4 ha
platībā, pēc adreses Istras pagasts, Ludzas novads.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68600080255, pēc adreses “Svecītes”, Istras
pagastā, Ludzas novadā 2015.gada 19.jūnijā tika reģistrēta uz Ludzas novada pašvaldības vārda
(zemes vienība 4,1 ha platībā).
Izvērtējot situāciju, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt precizējumu Ludzas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumā „Par
nekustamā īpašuma - “Svecītes”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
68600080098, pārdošanas cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 10.§) aizstājot lēmuma tekstā
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68600080255 platību no “4,41 ha” uz “4,1 ha”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
25.§
Par precizējumu Ludzas novada domes 2016.gada 27.oktobra sēdes lēmumā
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmuma
„Par nekustamā īpašuma - “Svecītes”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
68600080098, pārdošanas cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 10.§) 2.punktā”
(protokols Nr.18, 32.§)
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome 2014.gada 14.augustā pieņēma lēmumu nodot atsavināšanai
vairākas zemes vienības un t.sk. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68600080255 4.4 ha
platībā, pēc adreses Istras pagasts, Ludzas novads.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68600080255, pēc adreses “Svecītes”, Istras
pagastā, Ludzas novadā 2015.gada 19.jūnijā tika reģistrēta uz Ludzas novada pašvaldības vārda
(zemes vienība sastāda 4,1 ha platībā).
Izvērtējot situāciju, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt precizējumu Ludzas novada domes 2016.gada 27.oktobra sēdes lēmumā „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmuma „Par nekustamā
īpašuma - “Svecītes”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68600080098,
pārdošanas cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 10.§) 2.punktā” (protokols Nr.18, 32.§)
aizstājot lēmuma tekstā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68600080255 platību no “4,41
ha” uz “4,1 ha”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
26.§
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Par nekustamā īpašuma „Darbnīca”, Nirzas pagasts, Ludzas novads
izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2016.gada 22.septembrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums „Par nekustamā
īpašuma “Darbnīca”, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu, un sākumcenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 26.§).
2016.gada 16.novembrī tika rīkota nekustamā īpašuma –„Darbnīca”, Nirzas pagasts,
Ludzas novads, kas reģistrēts zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda Nirzas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000423982 ar kadastra numuru 68780050369, kas sastāv no
zemes gabala 0,0995 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050369 un dzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 68780050369001, izsole, kurā piedalījās viens pretendents – fiziska
persona K.P. Krievijas Federācijas pilsonis.
Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR 1995,53 (viens tūkstotis deviņi simti
deviņdesmit pieci eiro 53 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
„Darbnīca”, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu
laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma 30.panta
pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu
divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
K.P. ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 1995,53 (viens tūkstotis deviņi simti
deviņdesmit pieci eiro 53 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas novada
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2016.gada 16.novembra organizētās izsoles
rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – „Darbnīca”, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68780050369, kas sastāv no zemes gabala 0,0995 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68780050369 un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 68780050369001,
2016.gada 16.novembra izsoles rezultātus. Par izsoles uzvarētāju atzīt K.P. KF pilsoni, adrese:
(adrese).
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

27.§
Par nekustamā īpašuma „Svētavots”, Briģu pagasts, Ludzas novads
izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2016.gada 22.septembrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma „Svētavots”, Briģu pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu, un sākumcenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 25.§).
2016.gada 16.novembrī tika rīkota nekustamā īpašuma – „Svētavots”, Briģu pagasts,
Ludzas novads, kas reģistrēts zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda (Briģu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000459804 ar kadastra numuru 68460100107), kas sastāv no
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zemes gabala 0,0544 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460100107, izsole, kurā
piedalījās viens pretendents – reliģiskā organizācija „ZILUPES KRISTUS KRUSTA
PACELŠANAS DRAUDZE” (reģistrācijas numurs 90000458116). Pretendents nosolīja augstāko
cenu EUR 115,66 (viens simts piecpadsmit eiro 66 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu „Svētavots”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu
laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma 30.panta
pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu
divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
Reliģiskā organizācija „ZILUPES KRISTUS KRUSTA PACELŠANAS DRAUDZE”
(reģistrācijas numurs 90000458116) ir samaksājusi visu pirkuma maksu EUR 115,66 (viens simts
piecpadsmit eiro 66 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas novada
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2016.gada 16.novembra organizētās izsoles
rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma –„Svētavots”, Briģu pagasts, Ludzas novads, ar
kadastra numuru 68460100107, kas sastāv no zemes gabala 0,0544 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68460100107, 2016.gada 16.novembra izsoles rezultātus. Par izsoles uzvarētāju
atzīt reliģisko organizāciju „ZILUPES KRISTUS KRUSTA PACELŠANAS DRAUDZE”
(Reģ. Nr.90000458116), adrese: Brīvības iela 10, Zilupe, Zilupes novads.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
28.§
Par nekustamā īpašuma „Ausmiņas”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2016.gada 22.septembrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma „Ausmiņas”, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu, un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 24.§).
2016.gada 16.novembrī tika rīkota nekustamā īpašuma – „Ausmiņas”, Cirmas pagasts,
Ludzas novads, kas ir reģistrēts uz Ludzas novada pašvaldības vārda (Cirmas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000556220) ar kadastra numuru 68500040295, kas sastāv no
zemes vienības 0,0468 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040295, izsole, kurā piedalījās
viens pretendents – fiziska persona O.O., personas kods XXX.
Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR 669,99 (seši simti sešdesmit deviņi eiro 99 centi)
un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Ausmiņas”, Cirmas pagasts, Ludzas
novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu
laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma 30.panta
pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu
divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
O.O. ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 669,99 (seši simti sešdesmit deviņi eiro 99
centi).
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2016.gada 16.novembra organizētās
izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – „Ausmiņas”, Cirmas pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68500040295, kas sastāv no zemes gabala 0,0468 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500040295, 2016.gada 16.novembra izsoles rezultātus. Par izsoles uzvarētāju atzīt
O.O., personas kods XXX, adrese (adrese).
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
29.§
Informācija par Ludzas novada pašvaldības budžeta izpildi līdz 31.09.2016..
Ziņo: A.Gendele
Pamatbudžeta ieņēmumu precizētā prognoze izpildīta par 79.6%. Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa un ieņēmumu no Finanšu izlīdzināšanas fonda izpilde ir 72%, saskaņā ar noteikto
atskaitījumu procentu.
Nekustamā īpašuma nodokļa kopējie ieņēmumi ir 489.6 tūkst. EUR vai izpilde – 99.7%,
tāpēc bija iespēja veikt budžeta grozījumus, palielināt ieņēmumus par 30 tūkst. EUR. Papildus
ieņēmumi gaidāmi gada beigās, jo aprēķināts NIN par neapstrādāto zemi.
Ir gūti ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 284 tūkst. EUR, t.sk. ēku un
dzīvokļu 31 tūkst. EUR, zemes un meža īpašumu 249 tūkst. EUR un no kustamā īpašuma
realizācijas 4 tūkst. EUR.
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 9 mēnešos nav saņemta 22 tūkstošu
EUR apmērā. Analizējot oktobra mēneša izpildi redzama tendence, nesaņemtajam dotācijas
apmēram palielināties. Tas var atstāt būtisku iespaidu uz budžeta gada izpildi, jo valsts
pašvaldībām šīs dotācijas izpildi negarantē, garantē tikai iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildi.
No kopējiem ieņēmumiem 9.2 miljoniem EUR, nodokļu un nenodokļu ieņēmumi ir
4.1 miljons EUR, saņemtie maksājumi 5.1 miljons EUR.
Pamatbudžeta izdevumi sastāda 8.6 miljonus EUR, jeb apgūti par 75 %, t.sk.
-

atlīdzībai - 4.9 miljoni EUR;

-

precēm un pakalpojumiem - 2 miljoni EUR;

-

% un aizdevumu apkalpošanas maksai- 52 tūkstoši EUR;

-

dotācijām - 7 tūkstoši EUR;

-

kapitāliem izdevumiem - 1.1 miljons EUR.

Sociāliem pabalstiem 475 tūkstoši EUR, t.sk. bezdarbniekiem 144 tūkstoši EUR un
pašvaldības sniegtiem pabalstiem 231 tūkstoši EUR. Līdzekļi pabalstiem apgūti par 60.8%,
izveidojusies līdzekļu ekonomija GMI pabalstu izmaksās un pabalstiem ēdināšanai, tāpēc 44
tūkst. EUR oktobra domes sēdē tika novirzīti citu papildus izdevumu segšanai.
Transfertiem 139 tūkstoši EUR, t.sk. par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu pakalpojumiem 130 tūkstoši EUR.

Speciālais budžets
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Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai no autoceļu fonda izlietoti 400.8 tūkst. EUR. Ir
samazināti līdzekļi ikdienas uzturēšanas darbu apjomiem, jo uzsākti pagastu ceļu projektēšanas
darbi, lai 2017.gadā varētu realizēt lauku ceļu pārbūves projektu. Projektēšanas darbu kopējie
izdevumi 65 tūkst. EUR.
Saņemti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa tikai 13 tūkst. EUR vai 57% apmērā no
plānotajiem, bet oktobra mēnesī situācija ir uzlabojusies un rudens perioda sakopšanas talkas
izdevumi ir nofinansēti pilnā apmērā.
Iegūtie ieņēmumi no zvejas tiesību nomas un licencēm nav lietoti, jo paredzēti projektu
līdzfinansējumam. Tikai 538 EUR pārskaitīti valstij Zivju fondā, līdzekļu atlikums 9.5 tūkstoši
EUR.
Uzklausot sniegto ziņojumu, Ludzas novada domes deputāti vienojas:
Ludzas novada domes priekšsēdētājas A.Gendeles sniegto informāciju par Ludzas novada
pašvaldības budžeta izpildi līdz 30.09.2016. pieņemt zināšanai.
30.§
Informatīvs pārskats par iepriekšējo domes sēžu lēmumu izpildi
Ziņo: S.Jakovļevs
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors S.Jakovļevs sniedz pārskatu par iepriekšējo
domes sēžu (22.09.2016., protokols Nr.16, 05.10.2016., protokola Nr.17, 27.10.2016., protokols
Nr.18., 07.11.2016., sēdes protokols Nr.19) lēmumu izpildi.
Sēdi slēdz plkst. 14.35.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 24.novembrī.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 24.novembrī.

I.Vonda

1.pielikums
Ludzas novada domes
2016.gada 24.novembra sēdes
protokola Nr.20, 7.§
Parādnieku saraksts

Parādnieka vārds,
uzvārds

Adrese
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Personas kods

Norakstīšanas Pakalpojuma
pamats
veids

Parāda
summa
(EUR)

Mirusi
apkure
10.07.2010.
CL 1895.p. apkure

328,19

Līdz
01.10.2003.

Periods

(adrese)

M.Ņ.

XXX

(adrese)

K.

548,30

Līdz
01.10.2003.

(adrese)

S.

6,32

Līdz
01.10.2003.

(adrese)

B.

118,13

Līdz
01.10.2003.

(adrese)

O.P.

nav
informācijas
nav
CL 1895.p. apkure
informācijas
nav
CL 1895.p. apkure
informācijas
XXX
CL 1895.p. apkure

107,34

Līdz
01.10.2003.

(adrese)

M.K.

XXX

CL 1895.p. apkure

28,46

(adrese)

J.Ž.

XXX

CL 1895.p. apkure

19,86

(adrese)

V.Z.

XXX

CL 1895.p. apkure

56,12

(adrese)

V.

(adrese)

nav informācijas

(adrese)

K.

(adrese)

A.A.

nav
CL 1895.p. apkure
informācijas
nav
CL 1895.p. apkure
informācijas
nav
CL 1895.p apkure
informācijas
XXX
CL 1895.p. apkure

Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.

1967,92
464,61

Līdz
01.10.2003.

437,99

Līdz
01.10.2003.

640,85

Līdz
01.10.2003.

1043,58

Līdz
01.10.2003.

329,69

Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.

nav
informācijas
par
dzīvesvietas
deklarēšanu

(adrese)

M.

(adrese)

V.T.

nav
CL 1895.p. apkure
informācijas
XXX
CL 1895.p. apkure

(adrese)

G.

XXX

(adrese)

A.

nav
CL 1895
informācijas

CL 1895.p. apkure

12,07

apkure

750,95

Kopā:

6860,38

Juriskonsulte T.Binovska

2.pielikums
Ludzas novada domes
2016.gada 24.novembra sēdes
protokola Nr.20, 7.§
Parādnieku saraksts

Adrese

Parādnieka vārds,
uzvārds
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Personas kods

Norakstīšanas Pakalpojuma
pamats
veids

Parāda
summa
(EUR)

Periods

nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas

CL 1895.p. apkure

1082,15

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

310,95

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

982,86

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

1028,18

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

139,37

Līdz
01.10.2003.

V.

(adrese)

H.

(adrese)

K.

(adrese)

G.

(adrese)

P.

(adrese)

B.

(adrese)

S.

(adrese)

A.

(adrese)

K.

(adrese)

M.

(adrese)

P.

(adrese)

I.

(adrese)

L.

(adrese)

L.

(adrese)

Z.

(adrese)

R.

(adrese)

K.

(adrese)

(adrese) (soc. dzīv.) P.
(adrese)

K.

(adrese)

D.

(adrese)

V.

(adrese)

I.

(adrese)

S.

(adrese)

S.

CL 1895.p. apkure

923,80

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

509,36

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

266,19

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

1056,77

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

679,32

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p

apkure

953,30

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

407,37

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

510,00

Līdz
01.10.2003.

XXX

CL 1895.p. apkure

1141,56

nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas

CL 1895.p. apkure

1031,97

Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

716,00

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

777,61

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

11,43

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

474,14

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

735,72

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

349,41

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

952,97

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

586,12

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

158,61

Līdz
01.10.2003.

Kopā:

15785,16
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1. pielikums
2016.gada 24.novembra
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.20, 8.§
Saraksts
Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apsaimniekošanas maksas aprēķins par
2016.gada oktobra mēnesi
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Adrese

Platība m2

Istabu
skaits

Tālavijas ielā 54 dz.2
Tālavijas ielā 27 dz.4
Latgales ielā 143 dz.3
Raiņa ielā 59 dz. 8
Raiņa ielā 59 dz.1
Baznīcas ielā 8 dz.32
Tālavijas ielā 134 dz.1
Kr.Barona ielā 12 dz.6
Tālavijas ielā 30 dz.2
18.novembra ielā 25 dz.56
Latgales ielā 51 dz.41
Stacijas ielā 31a dz.6
Latgales ielā 51 dz.30
Raiņa ielā 53 dz.12
Latgales ielā 92 dz.10
Raiņa ielā 32 dz.25
Liepājas ielā 22a dz.2
Kopā:

35.45
29.94
17.46
40.16
39.69
51.56
43.96
36.41
25.08
54.15
34.40
38.83
70.00
36.00
51.10
53.52
45.19

2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
1
2
2
2

Aprēķināts
EUR
16.85
14.39
8.66
21.29
21.04
31.14
16.13
15.00
13.43
33.22
15.55
14.54
20.41
12.77
17.84
19.06
23.44
314.76

Brīvs
no - līdz
03.03.2015.
01.09.2016.
02.03.2016.
25.02.2016.
08.01.2016.
22.09.2016.
06.10.2016.
06.10.2016.
06.10.2016.
30.06.2016.
19.07.2016.
06.10.2016.
12.10.2016.
14.10.2016.
14.10.2016.
14.10.2016.
02.03.2016.

Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu ūdens patēriņa starpība par 2016.gada oktobra mēnesi
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.

Adrese
Baznīcas iela 8 dz.32
Liepājas iela 12a dz.2
Raiņa ielā 53 dz.12
Latgales ielā 92 dz.10
Kopā:

Aprēķināts
EUR
1.54
0.84
0.53
1.32
4.23

Brīvs
no - līdz
22.09.2016.
06.10.2016.
14.10.2016.
14.10.2016.

Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu īres maksas apsaimniekošanas daļas – projekts, kredītprocenti par
2016.gada oktobra mēnesi

Nr.
p.k.

1.
2.

35
Aprēķināts
EUR
37.78
29.48
67.26

Adrese
Latgales ielā 51 dz.30
Latgales ielā 51 dz.41
Kopā:

Brīvs
no-līdz
12.10.2016.
19.07.2016.

apkure par 2016.gada oktobra mēnesi
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adrese
18.novembra ielā 25 dz.56
Latgales ielā 51 dz.41
Baznīcas ielā 8 dz.32
Liepājas ielā 12a dz.2
Latgales iela 51 dz.30
Raiņa ielā 53 dz.12
Latgales ielā 92 dz.10
Raiņa ielā 32 dz.25
Kopā:

Aprēķināts
EUR
41.42
13.43
46.08
34.68
76.98
20.58
29.37
25.02
287,56

Nekustamā īpašuma ekonomists

Brīvs
no-līdz
30.06.2016.
19.07.2016.
22.09.2016.
06.10.2016.
12.10.2016.
14.10.2016.
14.10.2016.
14.10.2016.

A.Poikāne

1.pielikums
Ludzas novada domes
2016.gada 24.novembra sēdes
protokola Nr.20, 7.§
Parādnieku saraksts

36
Parādnieka vārds,
uzvārds

Adrese

Personas kods

Norakstīšanas Pakalpojuma
pamats
veids

Parāda
summa
(EUR)

Mirusi
apkure
10.07.2010.
CL 1895.p. apkure

328,19

Līdz
01.10.2003.

Periods

(adrese)

M.Ņ.

XXX

(adrese)

K.

548,30

Līdz
01.10.2003.

(adrese)

S.

6,32

Līdz
01.10.2003.

(adrese)

B.

118,13

Līdz
01.10.2003.

(adrese)

O.P.

nav
informācijas
nav
CL 1895.p. apkure
informācijas
nav
CL 1895.p. apkure
informācijas
XXX
CL 1895.p. apkure

107,34

Līdz
01.10.2003.

(adrese)

M.K.

XXX

CL 1895.p. apkure

28,46

(adrese)

J.Ž.

XXX

CL 1895.p. apkure

19,86

(adrese)

V.Z.

XXX

CL 1895.p. apkure

56,12

(adrese)

V.

(adrese)

nav informācijas

(adrese)

K.

(adrese)

A.A.

nav
CL 1895.p. apkure
informācijas
nav
CL 1895.p. apkure
informācijas
nav
CL 1895.p apkure
informācijas
XXX
CL 1895.p. apkure

Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.

1967,92
464,61

Līdz
01.10.2003.

437,99

Līdz
01.10.2003.

640,85

Līdz
01.10.2003.

1043,58

Līdz
01.10.2003.

329,69

Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.

nav
informācijas
par
dzīvesvietas
deklarēšanu

(adrese)

M.

(adrese)

V.T.

nav
CL 1895.p. apkure
informācijas
XXX
CL 1895.p. apkure

(adrese)

G.

XXX

(adrese)

A.

nav
CL 1895
informācijas

CL 1895.p. apkure

12,07

apkure

750,95

Kopā:

6860,38

Juriskonsulte T.Binovska

2.pielikums
Ludzas novada domes
2016.gada 24.novembra sēdes
protokola Nr.20, 7.§
Parādnieku saraksts

37
Adrese

Parādnieka vārds,
uzvārds

Personas kods

Norakstīšanas Pakalpojuma
pamats
veids

Parāda
summa
(EUR)

Periods

nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas

CL 1895.p. apkure

1082,15

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

310,95

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

982,86

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

1028,18

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

139,37

Līdz
01.10.2003.

V.

(adrese)

H.

(adrese)

K.

(adrese)

G.

(adrese)

P.

(adrese)

B.

(adrese)

S.

(adrese)

A.

(adrese)

K.

(adrese)

M.

(adrese)

P.

(adrese)

I.

(adrese)

L.

(adrese)

L.

(adrese)

Z.

(adrese)

R.

(adrese)

K.

(adrese)

(adrese) ( soc. dzīv.) P.
(adrese)

K.

(adrese)

D.

(adrese)

V.

(adrese)

I.

(adrese)

S.

(adrese)

S.

CL 1895.p. apkure

923,80

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

509,36

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

266,19

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

1056,77

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

679,32

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p

apkure

953,30

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

407,37

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

510,00

Līdz
01.10.2003.

XXX

CL 1895.p. apkure

1141,56

nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas
nav
informācijas

CL 1895.p. apkure

1031,97

Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

716,00

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

777,61

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

11,43

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

474,14

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

735,72

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

349,41

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

952,97

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

586,12

Līdz
01.10.2003.

CL 1895.p. apkure

158,61

Līdz
01.10.2003.

Kopā:

15785,16

38
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2016.gada 24.novembra sēdes
protokola Nr.20, 20.§

Ludzas pilsētas ielu seguma atjaunošanas programma 2017. - 2019. gadam
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ielas nosaukums
Peldu iela
Līča iela
A.Upīša iela
J.Soikāna iela
Kārsavas iela
Miera iela
Dārzu šķērsiela
Smilšu iela
Zvirgzdenes iela
Lejas iela
Klusā iela
Strādnieku šķērsiela
Saules iela
Stacijas iela (no Latgales ielas līdz Mazā
Ezerkrasta ielai)
Krāslavas iela
Tilts pāri Garbaru upei

Garums
km
0,39
0,30
0,25
1,20
0,31
0,50
0,17
0,28
1,75
0,56
0,35
0,25
0,41
0.23
0.70
saskaņā ar
būvprojektu

m²
1548
1200
1000
4800
1228
2000
660
1108
7000
2240
1400
1000
1640

