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Martišos, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā
2015.gada 24.septembrī

15.§

Protokols Nr. 13

Par vides sakopšanas akciju „Tīrības dienas”
Ziņo: A.Meikšāns
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, 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 negatīvo 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 teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt vides sakopšanas akcijas „Tīrības dienas” laiku – 01.10.2015.- 31.10.2015..
2. Piešķirt EUR 20000 atkritumu izvešanai, kuri tiks savākti Ludzas novadā vides
sakopšanas akcijā „Tīrības dienas” oktobra mēnesī. Finansējuma avots: Dabas resursu nodokļa
līdzekļi.
3. Atkritumu savākšanas grafiku Ludzas novada teritorijas sakopšanai (1.pielikums)
publicēt pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv un Ludzas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Ludzas Novada Vēstis”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram S.Jakovļevam.
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20.§
Par izmaiņām komisijas pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās lietošanas laika
noteikšanai sastāvā
Ziņo: S.Jakovļevs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Vladimira Kalinko 2015.gada 14.septembra iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldībā saņemts 14.09.2015., reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.11.2/2699)
par izslēgšanu no komisijas pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās lietošanas laika
noteikšanai sastāva.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „ Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, ņemot vērā Ludzas novada teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2015.gada 17.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Ludzas novada domes Ludzas novada domes 2015.gada 28.maija sēdes lēmumā
„Par komisijas pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās lietošanas laika noteikšanai sastāva
apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 16.§) šādus grozījumus:
1. izslēgt no komisijas pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās lietošanas laika
noteikšanai sastāva komisijas locekli Vladimiru Kalinko.
2. iekļaut komisijas pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās lietošanas laika
noteikšanai sastāvā komisijas locekli Igoru Kozlovu – attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
sabiedriskā transporta organizators.
21.§
Par izmaiņām Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
Ziņo: S.Jakovļevs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Vladimira Kalinko 2015.gada 14.septembra iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldībā saņemts 14.09.2015., reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.11.2/2699)
par izslēgšanu no Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
60.panta otro daļu, ņemot vērā Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2015.gada 17.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 17.septembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Ludzas novada domes 2012.gada 26.jūlija sēdes lēmumā „Par Ludzas novada
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.20, 34.§) šādus
grozījumus:
1. izslēgt no Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva komisijas
locekli Vladimiru Kalinko.
2. iekļaut Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā komisijas locekli
Darju Koževnikovu - Ludzas novada būvvaldes vadītāja–arhitekte.
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22.§
Par izmaiņām konkursa “Par balvas “Ludzas pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskās
apbūves saglabāšana” piešķiršanu” komisijas sastāvā
Ziņo: S.Jakovļevs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Vladimira Kalinko 2015.gada 14.septembra iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldībā saņemts 14.09.2015., reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.11.2/2699)
par izslēgšanu no konkursa “Par balvas “Ludzas pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskās
apbūves saglabāšana” piešķiršanu” komisijas sastāva.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2015.gada 17.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada
17.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Ludzas novada domes 2014.gada 22.maija sēdes lēmumā „Par grozījumiem Ludzas
novada dome 2012.gada 23.februāra lēmumā “Par konkursa “Par balvas “Ludzas pilsētas
vēsturiskā centra kultūrvēsturiskās apbūves saglabāšana piešķiršanu” nolikuma apstiprināšanu un
konkursa komisijas apstiprināšanu” (prot. Nr.5, 25.§)” (protokols Nr.8, 25.§) šādus grozījumus:
1. izslēgt no konkursa “Par balvas “Ludzas pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskās
apbūves saglabāšana” piešķiršanu” komisijas sastāva komisijas priekšsēdētāja vietnieku
Vladimiru Kalinko.
2. iekļaut konkursa “Par balvas “Ludzas pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskās apbūves
saglabāšana” piešķiršanu” komisijas sastāvā komisijas priekšsēdētāja vietnieku Darju
Koževnikovu - Ludzas novada būvvaldes vadītāja–arhitekte.
Sēdes vadītājs
Protokoliste
IZRAKSTS PAREIZS
Ludzas novada pašvaldības
pašvaldības sekretāre
______________________ I.Vonda
Ludzā, 25.09.2015.
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(personiskais paraksts)

E.Mekšs
I.Vonda

