LATVIJAS REPUBLIKA

L U D Z A S N O VA D A PA Š VA L D B A

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

LUDZAS NOVADA DOMES
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2012.gada 4.jūnij

Ludzā

Protokols Nr. 15

S de sasaukta plkst. 15.00
S di atklāj plkst. 15.00
S di vada – novada domes priekšs d tāja Al na Gendele
Protokol – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre In ra Vonda
S d piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Sergejs Bogdanovs, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
Tatjana Loseviča, Jevgeņijs Lukašenoks, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Ksenija
Miklaševiča
S d nepiedal s: Voldem rs Dibaņins – piedalās sanāksm ; Anatolijs Stjade – Rīgā; Juris
Atstupens – aiz emts pamatdarbā; Jevgenija Kušča - aiz emta pamatdarbā; Lolita
Greit ne - aiz emta pamatdarbā; Valent na Lukina - aiz emta pamatdarbā
S d
kl tesošas personas: Sergejs Jakovļevs, pašvaldības izpilddirektors; Lilita
Gorbunova-Kozlova, Ludzas novada Sociālā dienesta vadītāja; Anatolijs Trizna, zemes lietu
speciālists; Vladimirs Vasiļevskis, datortīklu administrators; Ilona Cibuļska, juridiskās nodaļas
vadītāja
Bez tam s d piedal s: Sergejs Timofejevs, laikraksta „Ludzas Zeme” žurnālists
S des vadītāja A.Gendele piedāvā balsot par domes ārkārtas s des darba kārtību.
Atklāti balsojot: „par”– 9 balsis (S.Bogdanovs, A.Gendele, A.Isakovičs, I.Lapšovs,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav, „atturas” –
nav, domes ārkārtas s des darba kārtība apstiprināta.
Darba k rt ba:
1. Par adreses piešķiršanu vai mai u kām.
2. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
3. Par adreses mai u zemes vienībai un kām.
4. Par finans juma piešķiršanu b rniem no trūcīgām ģimen m dināšanas izdevumu
apmaksai skolu radošajās darbnīcās 2012.gada jūnija m nesī.
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5. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Par grozījumiem Ludzas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.9 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
1.§
Par adreses piešķiršanu vai maiņu k m
A.Trizna
1.
Izskatot SIA „ILMI”, juridiskā adrese Atbrīvošanas aleja 151A dz.5, R zekn , valdes
priekšs d tāja Iļjas Šļomina 21.05.2012. iesniegumu, reģ. 21.05.2012. ar Nr.3-11.2/864, par
adreses mai u kioska kai no Kr.Barona iela 20B, Ludza, Ludzas novads uz adresi Latgales iela
121A, Ludza, Ludzas novads, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6801 004
0350 Latgales ielā 121A, Ludza, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sist mas noteikumi”, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, finanšu pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2012.gada 4.jūnija kopīgās s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu
konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedalās domes deputāts
J.Lukašenoks, atklāti balsojot: „par”– 8 balsis (S.Bogdanovs, A.Gendele, A.Isakovičs,
I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt SIA „ILMI ”, reģistrācijas numurs 42402007312, piederošai kioska kai adresi no

Kr.Barona iela 20B, Ludzā, Ludzas novads uz adresi Latgales iela 121A, Ludzā, Ludzas novads,
kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6801 004 0350.

2.
Izskatot Andra Ameļko, dzīvo „Lapegles”, Vitkupova, Pure u pagasts, Ludzas novads,
25.05.2012. iesniegumu, reģ. 25.05.2012. ar Nr.3-11.2/914, par adreses piešķiršanu dzīvojamai
mājai „Vīndedži”, Vitkupova, Pure u pagasts, Ludzas novads, kura atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīm jumu 6888 004 0139. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sist mas noteikumi” 9.1.punktu, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 4.jūnija kopīgās s des atzinumu,
pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā
nepiedalās domes deputāts J.Lukašenoks, atklāti balsojot: „par”– 8 balsis (S.Bogdanovs,
A.Gendele, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Piešķirt Andra Ameļko, personas kods XXX, piederošai dzīvojamai mājai jaunu adresi
„Vīndedži”, Vitkupova, Pure u pagasts, Ludzas novads, kas atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīm jumu 6888 004 0139 (īpašuma kadastra numurs 6888 001 0196).
3.
Izskatot SIA „Lat Saprox ”, juridiskā adrese Stacijas ielā 30, Ludza Ludzas novads,
31.05.2012. iesniegumu, reģ. 31.05.2012. ar Nr.3-11.2/958, par adreses piešķiršanu noliktavas
kai „Arāji 1”, Eipļi, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kura atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīm jumu 6858 001 0159. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sist mas noteikumi” 9.1.punktu, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 4.jūnija kopīgās s des atzinumu,
pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā
nepiedalās domes deputāts J.Lukašenoks, atklāti balsojot: „par”– 8 balsis (S.Bogdanovs,
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A.Gendele, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Piešķirt SIA „Lat Saprox ”, reģistrācijas numurs 42403025160, piederošai noliktavas kai
jaunu adresi „Arāji 1”, Eipļi, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kas atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīm jumu 6858 001 0159 (īpašuma kadastra numurs 6858 001 0012).
2. §
Par zemes vien bas atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
Izskatot rikas Mackanes, dzīvo Jaunā iela 5, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads,
2012.gada 1.jūnija iesniegumu, reģ. 2012. gada 1.jūnijā ar Nr.3-11.2/973, par zemes vienības ar
kadastra apzīm jumu 6858 001 0068 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6858
002 0144 „Dze i”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 4.jūnija kopīgās s des atzinumu,
pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā
nepiedalās domes deputāte K.Miklaševiča, atklāti balsojot: „par”– 8 balsis (S.Bogdanovs,
A.Gendele, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, A.Meikšāns, E.Mekšs), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piekrīt, ka rika Mackane, personas kods XXX, atdala zemes vienību 3,45 ha platībā
ar kadastra apzīm jumu 6858 001 0068 no piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
6858 002 0144 „Dzeņi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
2. rikai Mackanei piederošai zemes vienībai 3,45 ha platībā ar kadastra apzīm jumu
6858 001 0068, Isnaudas pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Dzeņi 1”.
3. §
Par adreses maiņu zemes vien bai un k m
A.Trizna
Pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sist mas
noteikumi”, un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada
4.jūnija kopīgās s des atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 9 balsis (S.Bogdanovs, A.Gendele,
A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 8,3 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6886 007 0094 un ar to
funkcionāli saistītām kām adresi no „Ogoņok”, Sapož iki, Pildas pagasts, Ludzas novads uz
„Ogoņok”, Sloboda, Pildas pagasts, Ludzas novads.
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4.§
Par finans juma piešķiršanu b rniem no trūc g m ģimen m din šanas izdevumu
apmaksai skolu radošaj s darbn c s 2012.gada jūnija m nes
L.Gorbunova-Kozlova
Izskatot Istras vidusskolas direktores I.Šteimanovas 2012.gada 31.maija iesniegumu, reģ.
Nr. 3-8.1/419 un Pildas pamatskolas direktores I.Romanovas 2012.gada 31.maija iesniegumu,
reģ. Nr. 3-11.2/979, par naudas līdzekļu piešķiršanu b rniem no trūcīgām ģimen m dināšanas
izdevumu apmaksai skolu rīkotajās radošajās darbnīcās no 2012.gada 4.jūnija līdz 2012.gada
15.jūnijam. Radošajās darbnīcās piedalīsies 30 b rni no trūcīgām ģimen m. emot v rā iepriekš
min to un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 4.jūnija kopīgās s des
atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 9 balsis (S.Bogdanovs, A.Gendele, A.Isakovičs, I.Lapšovs,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Piešķirt naudas līdzekļus b rniem no trūcīgām ģimen m dināšanas izdevumu
apmaksai Istras vidusskolas un Pildas pamatskolas rīkotajās radošajās darbnīcās no 2012.gada
4.jūnija līdz 2012.gada 15.jūnijam, apmaksājot dināšanas izdevumus - Ls 1,05 dienā viena
b rna dināšanai, 30 b rnu dināšanai - Ls 315,00 kopsummā.
2. Seguma avots: 10.701, 6322 – pabalsti dināšanai natūrā.
5.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 14 „Par groz jumiem Ludzas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.9 „Par soci l s pal dz bas pabalstiem Ludzas novad ”” apstiprin šanu
L.Gorbunova-Kozlova, E.Mekšs, A.Gendele
Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35.pantu MK noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 10. un 19.4.punktu” un emot v rā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas un
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2012.gada 4.jūnija kopīgās s des atzinumu, atklāti
balsojot: „par”– 9 balsis (S.Bogdanovs, A.Gendele, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.14 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas
novadā””, saska ā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laikā p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.14
„Par grozījumiem Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā”” rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei S.Rimšai ne agrāk kā četras ned ļas un ne
v lāk kā sešas ned ļas p c saistošo noteikumu Nr.14 „Par grozījumiem Ludzas novada domes
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saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā””, pie emšanas,
saska ā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta trešo daļu:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvajā izdevumā
„Ludzas Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada domes kā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošināt
saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu kas.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
S di sl dz plkst. 15.20.
S des vadītāja
Domes s des protokols parakstīts 2012.gada 4.jūnijā.

A.Gendele

S des protokol tāja
Domes s des protokols parakstīts 2012.gada 4.jūnijā.

I.Vonda

