LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2013.gada 11.apr l

Ludzā

Protokols Nr. 6

Sēde sasaukta plkst. 16.00
Sēdi atklāj plkst. 16.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Al na Gendele
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre In ra Vonda
S d piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Juris Atstupens (sēdē piedalās no plkst. 16.10), Voldem rs
Dibaņins, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Tatjana Loseviča, Jevgeņijs Lukašenoks,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Ksenija Miklaševiča, Anatolijs Stjade, Olga Petrova
S d nepiedal s: Lolita Greit ne - aizņemta pamatdarbā; Igors Lapšovs – aizņemts
pamatdarbā; Valent na Lukina – veselības stāvoklis
S d kl tesošas personas: Vilhelms Kušners, zemes ierīcības inženieris; Aivars Strazds, vides
inženieris; Tatjana Jušk ne, projektu vadītāja; Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības
izpilddirektors; Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators
Bez tam s d piedal s: Sergejs Timofejevs, laikraksta „Ludzas Zeme” žurnālists
Atklāti balsojot: „par”– 11 balsis (V.Dibaņins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade, O.Petrova), „pret” –
nav, „atturas” – nav, ārkārtas domes sēdes darba kārtība apstiprināta.
Darba k rt ba:
1. Par īpašuma nosaukuma un adreses piešķiršanu zemes vienībai un ēkām.
2. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu
piešķiršanu.
3. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 18.marta lēmuma (protokols Nr.4,
2.§ 13.punkts) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes
platības noteikšanu” 2.punktā un 4.punktā.
4. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 16.aprīļa lēmuma (protokols Nr.6,
3.§ 9.punkts) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes
platības noteikšanu” 3.punktā un 4.punktā.
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5. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 21.maija lēmuma (protokols Nr.9,
4.§ 2.punkts) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes
platības noteikšanu” 3.punktā un 4.punktā.
6. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 18.jūnija lēmuma (protokols Nr.12,
3.§ 1.punkts) „Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu” 2.punktā un
3.punktā.
7. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 18.jūnija lēmuma (protokols Nr.12,
2.§ 3.punkts) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes
platības noteikšanu” 3.punktā un 4.punktā.
8. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmuma (protokols
Nr.13, 7.§ 7.punkts) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās
zemes platības noteikšanu” 3.punktā un 4.punktā.
9. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmuma (protokols
Nr.13, 7.§ 8.punkts) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās
zemes platības noteikšanu” 3.punktā un 4.punktā.
10. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmuma (protokols
Nr.13, 7.§ 11.punkts) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās
zemes platības noteikšanu” 3.punktā un 4.punktā.
11. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 5.novembra lēmuma (protokols
Nr.14, 1.§ 1.punkts) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās
zemes platības noteikšanu” 3.punktā un 4.punktā.
12. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 5.novembra lēmuma (protokols
Nr.14, 1.§ 8.punkts) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās
zemes platības noteikšanu” 3.punktā un 4.punktā.
13. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 5.novembra lēmuma (protokols
Nr.14, 1.§ 12.punkts) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās
zemes platības noteikšanu” 3.punktā un 4.punktā.
14. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 5.novembra lēmuma (protokols
Nr.14, 1.§ 25.punkts) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās
zemes platības noteikšanu” 3.punktā un 4.punktā.
15. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 8.septembra lēmuma (protokols
Nr.25, 7.§) „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” 1.punktā un
2.punktā.
16. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra lēmuma (protokols
Nr.33, 5.§) „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu” 2.punktā un 3.punktā.
17. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 4.janvāra lēmuma (protokols Nr.1,
4.§ 1.punkts) „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” 1.punktā un
2.punktā.
18. Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā „Sporta
inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs.
19. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar V. T. un zvejas limita
pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā 2013.gadam iedalīšanu.
20. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar J. S. un zvejas limita
pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā 2013.gadam iedalīšanu.
21. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar V. N. un zvejas limita
pašpatēriņa zvejai Plisūna ezerā (Plusons, Dunduru ezers) 2013.gadam iedalīšanu.
22. Par vides sakopšanas akciju „Tīrības dienas” Ludzas novadā.
23. Par atlīdzību Ludzas novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju
locekļiem.
24. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
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1.§
Par pašuma nosaukuma un adreses piešķiršanu zemes vien bai un k m
V.Kušners
Lēmuma teksts
Plkst. 16.03 no sēžu zāles aiziet domes deputāte Ksenija Miklaševiča.
2.§
Par zemes vien bas atdal šanu no nekust m

pašuma un pašuma nosaukumu piešķiršanu

V.Kušners
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
Plkst. 16.05 sēžu zālē atgriežas domes deputāte Ksenija Miklaševiča.
3.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes s des 2009.gada 18.marta l muma (protokols Nr.4,
2.§ 13.punkts) „Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un ku uztur šanai nepieciešam s
zemes plat bas noteikšanu” 2.punkt un 4.punkt
V.Kušners
Lēmuma teksts
4.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes s des 2009.gada 16.apr ļa l muma (protokols Nr.6,
3.§ 9.punkts) „Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un ku uztur šanai nepieciešam s
zemes plat bas noteikšanu” 3.punkt un 4.punkt
V.Kušners
Lēmuma teksts
5.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes s des 2009.gada 21.maija l muma (protokols Nr.9,
4.§ 2.punkts) „Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un ku uztur šanai nepieciešam s
zemes plat bas noteikšanu” 3.punkt un 4.punkt
V.Kušners
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Lēmuma teksts
6.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes s des 2009.gada 18.jūnija l muma (protokols
Nr.12, 3.§ 1.punkts) „Par ku uztur šanai nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu”
2.punkt un 3.punkt
V.Kušners
Lēmuma teksts
7.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes s des 2009.gada 18.jūnija l muma (protokols
Nr.12, 2.§ 3.punkts) „Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un ku uztur šanai
nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu” 3.punkt un 4.punkt
V.Kušners
Lēmuma teksts
8.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes s des 2009.gada 22.oktobra l muma (protokols
Nr.13, 7.§ 7.punkts) „Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un ku uztur šanai
nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu” 3.punkt un 4.punkt
V.Kušners
Lēmuma teksts
9.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes s des 2009.gada 22.oktobra l muma (protokols
Nr.13.7.§ 8.punkts) „Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un ku uztur šanai
nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu” 3.punkt un 4.punkt
V.Kušners
Lēmuma teksts
Plkst. 16.10 ierodas domes deputāts Juris Atstupens.

10.§
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Par groz jumiem Ludzas novada domes s des 2009.gada 22.oktobra l muma (protokols
Nr.13, 7.§ 11.punkts) „Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un ku uztur šanai
nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu” 3.punkt un 4.punkt
V.Kušners
Lēmuma teksts
11.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes s des 2009.gada 5.novembra l muma (protokols
Nr.14, 1.§ 1.punkts) „Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un ku uztur šanai
nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu” 3.punkt un 4.punkt
V.Kušners
Lēmuma teksts
12.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes s des 2009.gada 5.novembra l muma (protokols
Nr.14, 1.§ 8.punkts) „Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un ku uztur šanai
nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu” 3.punkt un 4.punkt
V.Kušners, A.Stjade
Lēmuma teksts
13.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes s des 2009.gada 5.novembra l muma (protokols
Nr.14, 1.§ 12.punkts) „Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un ku uztur šanai
nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu” 3.punkt un 4.punkt
V.Kušners
Lēmuma teksts
14.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes s des 2009.gada 5.novembra l muma (protokols
Nr.14.1.§ 25.punkts) „Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un ku uztur šanai
nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu” 3.punkt un 4.punkt
V.Kušners
Lēmuma teksts
15.§
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Par groz jumiem Ludzas novada domes s des 2010.gada 8.septembra l muma (protokols
Nr.25, 7.§) „Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu” 1.punkt
un 2.punkt
V.Kušners
Lēmuma teksts
16.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes s des 2010.gada 23.decembra l muma (protokols
Nr.33, 5.§) „Par zemes nomas ties bu piešķiršanu” 2.punkt un 3.punkt
V.Kušners
Lēmuma teksts
17.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes s des 2012.gada 4.janv ra l muma (protokols
Nr.1, 4.§ 1.punkts) „Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu”
1.punkt un 2.punkt
V.Kušners, J.Kušča, A.Gendele
Lēmuma teksts
18.§
Par piedal šanos Izgl t bas un zin tnes ministrijas projektu konkurs „Sporta invent ra
ieg de m c bu priekšmeta „Sports” standarta stenošanai izgl t bas iest d s”
T.Juškāne, A.Gendele
Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināto projekta konkursu „Sporta
inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”, kā arī
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 11.aprīļa sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (J.Atstupens, V.Dibaņins, A.Gendele, A.Isakovičs,
J.Kušča, T.Loseviča, J.Lukašenoks, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade, O.Petrova),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt iesniegšanai izsludinātajā projektu pieteikumu konkursa „Sporta inventāra
iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” Ludzas novada
pašvaldības izstrādāto projekta pieteikumu „Ludzas novada pašvald bas izgl t bas iest žu
m c bu priekšmeta „Sports” valsts standarta realiz cijai nepieciešam invent ra un
apr kojuma ieg de”.
2. Projektā paredzētā kopējā summa ir 6 000,00 LVL, no tiem 50% - 3 000,00 LVL
pašvaldības līdzfinansējums.
3. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2013. gada Ludzas novada budžetā.
19.§
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Par rūpniecisk s zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar V. T. un zvejas limita
pašpat riņa zvejai Nirzas ezer 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Lēmuma teksts
20.§
Par rūpniecisk s zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar J. S. un zvejas limita pašpat riņa
zvejai Nirzas ezer 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Lēmuma teksts
21.§
Par rūpniecisk s zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar V. N. un zvejas limita
pašpat riņa zvejai Plisūna ezer (Plusons, Dunduru ezers) 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Lēmuma teksts
22.§
Par vides sakopšanas akciju „T r bas dienas” Ludzas novad
A.Strazds
Pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļi izmantojami tikai tādu pasākumu
un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, ar izglītību un audzināšanu
vides aizsardzības jomā, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un
aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu,
atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, vides aizsardzības
iestāžu veiktspējas stiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību,
arī kā kompensāciju atkritumu poligona ietekmes zonā dzīvojošiem iedzīvotājiem.
Savācot atkritumus, izzāģējot krītošos, lauztos kokus, ar krūmiem aizaugušās teritorijas,
tiek veidota pievilcīgāka un drošāka vide novada iedzīvotājiem. Teritorijas kļūst pieejamas un
vieglāk apsaimniekojamas, tiek samazināts vides piesārņojums.
Lai veidotu pievilcīgāku un drošāku vidi sev apkārt un samazinātu atkritumu ietekmi uz
apkārtējo vidi, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2013.gada 11.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis
(J.Atstupens, V.Dibaņins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

1. Noteikt vides sakopšanas akcijas „Tīrības dienas” laiku - 2013.gada 2.-31.maijs.
2. Piešķirt Ls 10000 atkritumu izvešanai, kuri tiks savākti Ludzas novadā vides
sakopšanas akcijā „Tīrības dienas” Ludzas novadā maija mēnesī.
3. Apmaksu veikt no Dabas resursu nodokļa līdzekļiem.
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4. Izstrādāt atkritumu savākšanas grafiku Ludzas novada teritorijas sakopšanai un
publicēt to pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv un pašvaldības izdevumā „Ludzas Novada
Vēstis”.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram S.Jakovļevam.
23.§
Par atl dz bu Ludzas novada v l šanu komisijas un v l šanu iecirkņu komisiju locekļiem
S.Jakovļevs
Lai nodrošinātu Ludzas novada domes vēlēšanu sagatavošanu un norisi 2013.gada
1.jūnijā, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 3.panta otro daļu un 21.panta trešo daļu un saskaņā ar Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta sesto (3) daļu un Ministru
kabineta 2007.gada 20.marta noteikumiem Nr.200 „Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un
pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas
izdevumu kompensāciju”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2013.gada 11.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (J.Atstupens, V.Dibaņins,
A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, T.Loseviča, J.Lukašenoks, A.Meikšāns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, A.Stjade, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Noteikt Ludzas novada vēlēšanu komisijas, kas nepilda vēlēšanu iecirkņa funkcijas,
locekļiem sekojošu darba stundas tarifa likmi:
1.1. komisijas priekšsēdētājam
Ls 2,55 stundā;
1.2. komisijas sekretāram
Ls 2,50 stundā;
1.3. komisijas loceklim
Ls 1,65 stundā.
2. Noteikt Ludzas novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem sekojošu darba stundas
tarifa likmi:
2.1. komisijas priekšsēdētājam
Ls 2,20 stundā;
2.2. komisijas sekretāram
Ls 2,15 stundā;
2.3. komisijas loceklim
Ls 1,65 stundā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītājai L.Mežulei.
24.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzin bas rakstu
A.Gendele
1.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2013.gada 8.aprīļa sēdes lēmumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada
11.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (J.Atstupens, V.Dibaņins, A.Gendele,
A.Isakovičs, J.Kušča, T.Loseviča, J.Lukašenoks, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
A.Stjade, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Par ieguldījumu Ludzas novada popularizēšanā un sakarā ar kolektīva 25 gadu jubileju,
apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu Ls 200 (divi simti lati 00 santīmi)
Ludzas tautas nama senioru deju kolektīvu „Atvasara”.
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2.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2013.gada 8.aprīļa sēdes lēmumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada
11.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (J.Atstupens, V.Dibaņins, A.Gendele,
A.Isakovičs, J.Kušča, T.Loseviča, J.Lukašenoks, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
A.Stjade, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Par ilggadēju, nozīmīgu ieguldījumu Ludzas novada izglītības jomā un sakarā ar dzīves
jubileju apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu Ls 50 (piecdesmit lati 00
santīmi) Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galveno speciālisti izglītības
jomā T. F., personas kods XXX.
Sēdi slēdz plkst. 16.25.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2013.gada 11.aprīlī.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2013.gada 11.aprīlī.

I.Vonda

