LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2014.gada 10.apr l

Ludzā

Protokols Nr. 5

Sēde sasaukta plkst. 16.30
Sēdi atklāj plkst. 16.30
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
Diba ins, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova
Sēdē nepiedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Jānis Ivulāns – aiz emts pamatdarbā
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; Tatjana
Juškāne, projektu vadītāja; Vilhelms Kušners, zemes ierīcības inženieris; Tatjana Binovska,
juriskonsulte

Atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes ārkārtas sēdes darba kārtība apstiprināta.
Darba k rt ba:
1. Par piedalīšanos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursā.
2. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā.
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1.§
Par piedal šanos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkurs
T.Juškāne
Pamatojoties uz 2014.gada 13.marta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
izsludināto atklāto projektu konkursu „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”, pamatojoties
uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedalās
domes deputāte Eleonora Obrumāne, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludināto atklāto projektu
konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot
neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”, Ludzas novada pašvaldības izstrādāto
projekta iesniegumu „Mobil s jauniešu komandas “Ludza TV” izveide”, kas paredz
neformālās mācīšanas aktivitātes novada jauniešiem un videosižetu izveidi. Projekta kopējais
finansējums – 4373.15 EUR, attiecināmās izmaksas – 4373.15 EUR.

2.§
Par zemes vien bas atdal šanu un pašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam pašumam
V.Kušners
1.
Lēmuma teksts
2.

Lēmuma teksts

3.§
Par nekustam

pašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedziņu
bezstr da k rt b
T.Binovska

1.
Saska ā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo
daļu, S. R., personas kods XXX, deklarētā dzīves vieta (adrese), ir uzskatāms par nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju.
Latgales apgabaltiesas iecirk a Nr. 31 zvērināts tiesu izpildītājs Anita Kalni a 2014.gada
28.martā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” pazi oja, ka 2014.gada
7.maijā pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu – Dainas, kadastra Nr. 6880 001 0465, kas
atrodas Dainas, ukši, ukšu pagastā, Ludzas novadā. S. R. parāds Ludzas novada pašvaldības
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budžetam par nekustamā īpašuma nodokli Dainas, kadastra Nr. 6880 001 0465 uz izsoles dienu
sastāda EUR 16,23 (par zemi –EUR 5,65, par k m –EUR 10,58).
Saska ā 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 piedzi u uzskaitāms par obligāto
administratīvo aktu.
emot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, 18.panta 11.punktu, 29.panta otro daļu, Latvijas
Republikas Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, 24.03.2014. Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu
izpildītāja Anitas Kalni as pieprasījumu Nr.1290 par nekustamā īpašuma nodokļu parādu, atkl ti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no S. R., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), bezstrīda
kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Dainas” ar kadastra Nr.6880
001 0465 EUR 16,23 (par zemi - EUR 5,65, par k m – EUR 10,58), piedzi u vēršot uz
parādnieka naudas līdzekļiem, kas parādniekam pienākas no citām personām, citiem parādnieka
ienākumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām,
tās pārdodot un nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, atzīstot, ka lēmums
adresātam pazi ots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
2.
Saska ā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo
daļu, I. P., personas kods XXX, deklarētā dzīves vieta (adrese), ir uzskatāma par nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju.
I. P. administratore I. G., sertifikāta Nr.00503, prakses vieta: Rīga, Strēlnieku iela 9-7,
LV–1010, 2014.gada 26.martā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”
pazi oja, ka 2014.gada 28.aprīlī pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu –„Līvas”, kadastra
Nr. 6880 002 0132, kas atrodas „Līvas”, ukšu pagastā, Ludzas novadā.
I. P. parāds Ludzas novada pašvaldības budžetam par nekustamā īpašuma nodokli
„Līvas”, kadastra Nr. 6880 002 0132 sastāda EUR 43,29 (par zemi –pamatpar ds
EUR
42,94, nokav juma nauda – EUR 0,35).
Saska ā 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 piedzi u uzskaitāms par obligāto
administratīvo aktu.
emot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, 18.panta 11.punktu, 29.panta otro daļu, Latvijas
Republikas Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, 26.03.2014. I. P. administratores I. G. pazi ojumu par
2014.gada 28.aprīlī izsoles organizēšanu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
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Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt no I. P., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), bezstrīda kārtībā
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Līvas” ar kadastra Nr.6880 002
0132 EUR 43,29 (par zemi - pamatparāds EUR 42,94, nokavējuma nauda EUR 0,35), piedzi u
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, kas parādniekam pienākas no citām personām, citiem
parādnieka ienākumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām
personām, tās pārdodot un nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, atzīstot, ka lēmums
adresātam pazi ots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.

3.
Saska ā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo
daļu, V. B., personas kods XXX, deklarētā dzīves vieta (adrese), ir uzskatāms par nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju.
emot vērā, ka V. B. nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6801 900 0988, kas atrodas Latgales
ielā 242A-20, Ludzā, Ludzas novadā, 2014.gada 27.februārī Ludzas novada dome pie ēma
lēmumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā” no V. B. (prot. Nr.3, 58. §).
2014.gada 3.martā lēmums tika nosūtīts Latgales apgabaltiesas iecirk a Nr.18 zvērinātai
tiesu izpildītājai Jūlijai Joffe, prakses vieta Rīgas iela 64, Daugavpils.
Latgales apgabaltiesas iecirk a Nr.18 zvērināts tiesu izpildītājs Jūlija Joffe 2014.gada
28.martā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” pazi oja, ka 2014.gada
6.maijā pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Latgales ielā
242A-20, Ludzā, Ludzas novadā.
V. B. parāds par nekustamā īpašuma nodokli Ludzas novada pašvaldības budžetam par
īpašumu Latgales ielā 242A-20, Ludzā uz izsoles dienu sastāda EUR 46,96 (par zemi –EUR
13,31 par k m –EUR 33,65).
Saska ā 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 piedzi u uzskaitāms par obligāto
administratīvo aktu.
emot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, 18.panta 11.punktu, 29.panta otro daļu, Latvijas
Republikas Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, 28.03.2014. Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu
izpildītāja Jūlijas Joffe pazi ojumu par izsoles organizēšanu, atkl ti balsojot: PAR – 14
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no V. B., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), papildus
bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu Latgales ielā 242A20, Ludzā, Ludzas novadā EUR 2,48 (par zemi - EUR 0,67, par k m – EUR 1,81), piedzi u
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, kas parādniekam pienākas no citām personām, citiem
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parādnieka ienākumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām
personām, tās pārdodot un nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. Par šo lēmumu septi u dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, atzīstot, ka lēmums
adresātam pazi ots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
Sēdi slēdz plkst. 16.45.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2014.gada 10.aprīlī.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2014.gada 10.aprīlī.

I.Vonda

