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LUDZAS NOVADA DOMES
RK RTAS S DES PROTOKOLS
Ludzā

2012.gada 21.septembr

Protokols Nr.24

S de sasaukta plkst. 15.00
S di atkl j plkst. 15.00
S di vada - novada domes priekšsēdētāja Al na Gendele
Protokol - administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre In ra Vonda
S d piedal s - novada domes deput ti: Juris Atstupens, Sergejs Bogdanovs, Lolita
Greit ne, Tatjana Loseviča, Jevgeņijs Lukašenoks, Valent na Lukina, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Ksenija Miklaševiča, Anatolijs Stjade
S d nepiedal s - novada domes deput ti: Voldem rs Dibaņins – piedalās sanāksmē, Arturs
Isakovičs - atvaļinājumā, Igors Lapšovs – aizņemts pamatdarbā, Jevgenija Kušča- aizņemta
pamatdarbā
S d piedal s – Sergejs Jakovļevs, pašvaldības izpilddirektors; Vladimirs Vasiļevskis,
datortīkla administrators
S d kl tesošas personas - Sergejs Timofejevs, laikraksta „Ludzas Zeme” žurnālists
Atklāti balsojot: „par”– 11 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, A.Gendele, L.Greitāne,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stajde), „pret” –
nav, „atturas” – nav, domes ārkārtas sēdes darba kārtība apstiprināta.
Darba k rt ba:
1. Par atbalstu Daugavpils lidostas attīstībai.
2. Par A.Gendeles komandējumu uz Lietuvas Republiku.
1.§
Par atbalstu Daugavpils lidostas att st bai
A. Meikšāns
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.apakšpunktu, kas
nosaka ka pašvaldības autonomas funkcijas ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā un 19.apakšpunktu, kas nosaka par pienākumu organizēt sabiedriskā
transporta pakalpojumus, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
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kapitālsabiedrībām” 6.pantu trešo daļu, izvērtējot LR Ministru kabineta sēdes protokollēmuma
projektu „Par Daugavpils lidostas attīstību”, kā arī veicinot Latgales reģiona sasniedzamību un
sociālekonomisko attīstību, ņemot vērā Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, finanšu pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2012.gada 21.septembra kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 11
balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, A.Gendele, L.Greitāne, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina,
A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Iesaistīties Daugavpils lidostas attīstības projektā, veidojot to par starptautisko
reģionālo lidostu.
2. Lūgt Daugavpils pilsētas domi nodot Ludzas novada pašvaldībai īpašumā SIA
„Daugavpils lidosta”, reģistrācijas numurs 41503036354, 1% (vienu procentu) no kapitāldaļām.
3. Paredzēt 2013.gada pašvaldības budžetā LVL 5810,00 projekta līdzfinansēšanai,
ieguldot līdzekļus SIA „Daugavpils lidosta” pamatkapitālā.
2.§
Par A.Gendeles komand jumu uz Lietuvas Republiku
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Lietuvas Republikas Rokišķu rajona administrācijas 23.08.2012.
ielūgumu Nr.SD-5.44-1537 (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 27.08.2012., reģistrēts ar
reģistrācijas numuru 3-8.1/937) 2012.gada 22.-23.septembrī piedalīties Rokišķu pilsētas 513
gadadienai veltītajos svētku pasākumos, ievērojot Valsts un pašvaldību amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 29.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumus
Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada
21.septembra kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedalās domes priekšsēdētāja A.Gendele,
atklāti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, L.Greitāne, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Norīkot Ludzas novada domes priekšsēdētāju Al nu Gendeli komandējumā uz
Lietuvas Republikas Rokišķu pilsētu 2012.gada 22.septembrī.
2. Komandējuma izdevumi (transporta (ceļa) izdevumi) tiks segti no Ludzas novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Sēdi slēdz plkst. 15.10.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2012.gada 21.septembrī.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2012.gada 21.septembrī.

I.Vonda

