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Ludzas Novada Vçstis

Pagastos spriež par ūdens tarifiem
un namu apsaimniekošanu
Decembra pirmajos datumos ikvienā novada pagasta pārvaldē tika
organizēta iedzīvotāju un Ludzas novada pašvaldības vadības tikšanās.
Apspriežamo tēmu loks saistīts ar
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu un pakalpojumu tarifiem.
Pagastu iedzīvotāju interese par šiem
jautājumiem ir liela, bet sapulču apmeklētība bija ļoti dažāda.
Sapulcēs Ludzas novada domes
priekšsēdētāja Alīna Gendele informēja novadniekus par to, reālās
ūdens un kanalizācijas izmaksas neatbilst esošajam tarifam, pēc kura pagastu iedzīvotāji apmaksā šo pakalpojumu. Par to tika lēsts jau pirms
2 gadiem. Starpība starp maksu par
pakalpojumu un reālām izmaksām
tika segta no pašvaldības budžeta.
Tā tas nedrīkst būt. Nepieciešams
meklēt kompromisa variantus tarifa paaugstināšanai atbilstoši reālijām. Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece budžeta jautājumos Anastasija Ņukša skaidroja par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķiniem – no
kā tie ir atkarīgi un kādas izmaksas
tiek ņemtas vērā. Situāciju sarežģī
fakts, ka viena daļa lauku ciemu iedzīvotāji maksā pēc uzstādītajiem
ūdens skaitītājiem, cita – pēc no-

teiktās normas 5m3 par katru namīpašumā deklarēto personu.
Ekonomiste uzsvēra, ka, ja visos dzīvokļos tiks uzstādīti skaitītāji, tad radīsies lietotā ūdens ekonomija un arī
būs vienkāršāk veikt ūdens patēriņa uzskaiti.
2015. gadā ūdens un kanalizācijas
tarifs Ludzas novada lauku ciematos tiks paaugstināts vidēji par 30%.
Piemēram, Cirmas pagasta iedzīvotāji šogad par 1m3 ūdens maksāja
0,80 EUR. Nākamgad šī maksa būs
1,13 EUR/ m3.
Apspriežot jautājumu par atkritumu apsaimniekošanu, daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji izteica savu
neapmierinātību ar to, ka viņiem nākas maksāt arī par privātmāju atkritumiem. Domes priekšsēdētājas
vietnieks Edgars Mekšs atgādināja, ka katra māja novadā atsevišķi
slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu un maksā pēc vie-

Saistošo noteikumu Nr. 27
„Par grozījumiem Ludzas novada domes
2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem Ludzas novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
I Normatīvā akta projekta izstrādes
nepieciešamība
1. Pamatojums
Saistošo noteikumu grozījumi tika izstrādāti, lai veicinātu
Ludzas novada uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darbavietu rādīšanu.
2. Normatīvā akta projekta būtība
Ar saistošo noteikumu grozīšanu tiek paredzēti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi juridiskām personām, kuru īpašumā ir ēkas, kas atrodas Ludzas vēsturiskā centra robežās un kuras nodarbojas ar ražošanu,
rūpniecību vai pakalpojumu sniegšanu, kā arī tiem uzņēmumiem, kuri sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību piedalās projektu īstenošanā darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena
„Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiska atbalsta mērķa 5.6.2 „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros degradēto teritoriju sakārtošanai.
II Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību
1. Ietekme uz uzņēmējsabiedrības vidi pašvaldības
teritorijā
Būtiska ietekme nav paredzēta.
2. Administratīvās procedūras raksturojums
Administratīvās procedūras netiek mainītas.
III Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu
1. Finansiālā ietekme
Būtiska ietekme nav paredzēta.
IV Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde
1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas
Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta
ieviešanu
Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Ludzas Novada
Vēstis”, pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā
internetā un pašvaldības mājas lapā internetā.
V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu
1. Ar kādiem sabiedrības pārstāvjiem konsultācijas ir notikušas
Notikušas konsultācijas Ludzas novada uzņēmēju padomi.
***
Saistošie noteikumi Nr. 27
Par grozījumiem Ludzas novada domes
2011.gada 24.februāra saistošajos notei
kumos Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem Ludzas novadā”
Apstiprināti ar Ludzas novada domes
27.11.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 58.§)
Izdarīt Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” šādus grozījumus:
Izteikt saistošo noteikumu 2.1.4.punktu šādā redakcijā:

nota tarifa – 1,62 EUR no cilvēka.
Arī atbildībai ir jābūt vienādai.
E.Mekšs aicināja visus privātmāju
īpašniekus noslēgt līgumus par šī pakalpojuma sniegšanu un mazināt
atkritumu apjomu, tos šķirojot.
Papīra atkritumus var sadedzināt,
nopļauto un izravēto zāli likt komposta bedrēs un izmantot dārzu
mēslošanai.
Edgars Mekšs informēja lauku
iedzīvotājus par alternatīvām iespējām daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanā un par iespēju saņemt
pašvaldības finansiālo atbalstu ēku
sakārtošanā.
Tikšanās dalībnieki vienojās
ziemas mēnešos organizēt katras
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju un
pašvaldības vadības sapulces, lai izlemtu par namu apsaimniekošanu
lauku teritorijā.
Svetlana Rimša,
sabiedrisko attiecību speciāliste

“2.1.4. juridiskai personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana un rūpniecība un kuru īpašumā ir ēkas,
kuras tiek lietotas rūpniecības vai ražošanas procesa nodrošināšanā. Atvieglojumus piešķir šādā apmērā:
2.1.4.1. piešķir nodokļa atvieglojumu 50% apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, pie noteikuma, ka iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmumā pastāvīgi tika nodarbināti no 3 līdz 10 darbiniekiem, šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas
līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu.
2.1.4.2. piešķir nodokļa atvieglojumu 70% apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, pie noteikuma, ka iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmumā pastāvīgi tika nodarbināti no 11 līdz 20 darbiniekiem, šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas
līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu;
2.1.4.3. piešķir nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, pie noteikuma, ka iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmumā pastāvīgi tika nodarbināti vairāk par 20 darbiniekiem, šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas
līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu.”
1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.1.7., 2.1.8.
un 2.1.9. punktiem un izteikt tos šādā redakcijā:
„2.1.7. juridiskai personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana, rūpniecība un pakalpojumu sniegšana, kuru īpašumā ir ēkas, kas atrodas Ludzas vēsturiskā centra robežās, kas tiek lietotas rūpniecības,
ražošanas procesa nodrošināšanai un pakalpojuma
sniegšanai - piešķir nodokļa atvieglojumu 50% apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, pie noteikuma, ka iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmumā pastāvīgi tika nodarbināti vismaz 3 darbinieki, šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais
algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav
zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu.
2.1.8. juridiskai personai, kura ir sakārtojusi degradēto teritoriju, kurā ir definēta Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017. uz 2015.gada 1.janvāri
piešķir nodokļa atvieglojumu 90% apmērā trīs gadu
periodā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām.
2.1.9. juridiskai personai, kura sadarbībā ar Ludzas
novada pašvaldību piedalās projektu īstenošanā darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiska atbalsta mērķa 5.6.2
„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” ietvaros un nodrošina vismaz 3 jaunas
darba vietas vai investīcijas 100 000 EUR apmērā degradēto teritoriju sakārtošanai - piešķir nodokļa atvieglojumu 90% apmērā trīs gadu periodā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām.”
2. Saistošie noteikumi publicējami Ludzas novada
domes informatīvajā izdevumā „Ludzas Novada
Vēstis”.

SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ
Informācija Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem
Ludzas novada administratīvajā teritorijā deklarētām Černobiļas AES
seku likvidēšanas dalībniekiem tiks izmaksāts vienreizējs pabalsts 30 EUR
apmērā Ludzas novada pašvaldības un pagastu pārvalžu kasēs no
17.12.2014. līdz 19.12.2014., uzrādot personas apliecinošu dokumentu.
***
Jaungada pasākums bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu
2014. gada 29. decembrī plkst. 11:00 Ludzas Tautas namā tiek organizēts Jaungada pasākums bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes. Līdzi ir jāpaņem Ludzas novada pašvaldības atsūtītais ielūgums.
***
Pagastu iedzīvotāji saņem humāno palīdzību
Oktobra beigās Ludzas novada pašvaldībā tika saņemts ziedojums
– humānā palīdzība. Pateicoties domes priekšsēdētājas vietnieka, Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja
Edgara Mekša protekcijai, Bhakti jogas biedrības „Keshava” no Rīgas
atsūtīja maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem 1000 kg drēbju, apavu un bērnu mantiņu.
Novembrī saņemtais ziedojums tika izdalīts Ludzas novada pagastos
dzīvojošām 153 trūcīgām, sociāli mazaizsargātām ģimenēm un personām.
Edgars Mekšs domā,
ka sadarbība ar biedrību
varētu turpināties. Viņš
saka: „Ir patīkami apzināties, ka savlaicīgi
sniegtā palīdzība kādam
ir lieti noderējusi. Paldies
biedrībai „Keshava” par
sarūpētām mantām un
atbalstu!”

Lopu nav, bet pļava ir.
Kur likt zāli?
Latvijā, tāpat kā lielākajā daļā Eiropas, zālājs bez cilvēka nespēj izdzīvot – ja cilvēks to nenopļaus vai nenoganīs, agrāk vai vēlāk šajā
vietā būs mežs.
Bet ko darīt, ja jūsu īpašumā ir zālājs, bet pašam nav lopu un arī
labu kaimiņu, kas labprāt paņemtu zāli? Tad ir vērts pārdomāt par citiem zāles izmantošanas veidiem. Šī gada 5.-6. novembrī Siguldā pulcējās ap 50 Latvijas un ārvalstu eksperti un interesenti, lai piedalītos
starptautiskajā seminārā par ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu un alternatīvām zāles biomasas izmantošanas iespējām.

Vai zinājāt, ka zāli var dedzināt krāsnīs līdzīgi kā koksni? Matsalu
nacionālajā parkā Igaunijā, kas ir plaši pazīstams ar lielo ūdensputnu
bagātību, Lihulas pašvaldības katlumājā to jau izmanto vairākus gadus – trešdaļa no nacionālā parka pļavām nodrošina katlumājas kurināmā vajadzības (apmēram 3000 siena ķīpas gadā). Līdzīga pieredze
ir arī Šilutes pašvaldībā Lietuvā un Ļubļinas vojevodistē Polijā.
Zāle var kalpot kā izejviela arī biogāzes ražošanai. Dienvidvācijas
Alpu reģiona pļavas, kuras netiek izmantotas lopbarībai, nodrošina biomasu vietējām biogāzes stacijām. To tīkls Vācijā ir ļoti labi attīstīts,
tādēļ zāle nav jāpārvadā lielos attālumos.
Bet, ja šķiet, ka tas ir grēks dedzināt vai raudzēt zāli, tad jāatceras,
ka daudzu pilsētnieku dzīvokļos mīt truši, kāmīši un jūrascūciņas, kuriem ir nepieciešama kvalitatīva barība. Arī Latvijā ir atrodami uzņēmīgi cilvēki, kuri ražo augstvērtīgas zāles granulas mazajiem mājas
mīluļiem.
Tā kā Ludzas novada teritorijā ir zālāju platības, kas netiek pietiekami apsaimniekotas, pašvaldība iesaistījās Eiropas Savienības LIFE+
Dabas un bioloģiskās daudzveidības programmas finansētā projektā
„Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai”, kuras ietvaros notika seminārs. Nākamā gada pirmajā pusē tiek plānots seminārs arī Ludzā
par alternatīvām zāles biomasas izmantošanas iespējām Latvijā un Ludzas
novadā, uz kuru aicināti visi interesenti.
Vairāk informācijas:
Ilona Igovena,
Attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļas vadītāja,
tālr. 65707134
ilona.igovena@ludzaspils.lv
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