LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
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
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2017.gada 27.martā

Protokols Nr. 5

Sēde sasaukta plkst. 16.30
Sēdi atklāj plkst. 16.30
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Juris Atstupens (sēdē piedalās no plkst. 16.33), Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena (sēdē piedalās no plkst.16.32),
Regīna Vorobjova
Sēdē nepiedalās: Andrejs Andrejevs - aizņemts pamatdarbā; Jānis Ivulāns – aizņemts pamatdarbā
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; Sergejs
Jakovļevs, pašvaldības izpilddirektors; Vilhelms Kušners, zemes ierīcības inženieris; Kristīne
Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Inese Kamzole, administratīvās nodaļas vadītāja;
Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību vadītāja
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšans, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes ārkārtas sēdes darba
kārtība apstiprināta.
Darba kārtība:
1. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
2. Par zemes vienības un namīpašuma atdalīšanu no nekustamā īpašuma, jauna īpašuma
nosaukuma un adreses piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām ēkām.
3. Par izmaiņām Ludzas novada vēlēšanu komisijas sastāvā.

2
Plkst. 16.32 ierodas domes deputāte Svetlana Rjutkinena.

1.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo: V.Kušners
Izskatot A. P., personas kods XXX, dzīvo (adrese) pilnvarotās personas A. K. (pamats
Rīgas apgabaltiesas Zvērinātā notāra 21.03.2017. pilnvara Nr.978), 2017.gada 24.marta
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 24.martā ar Nr.3.1.1.11.2/394,
tika konstatēts, ka A. P. lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68800020090 no sev
piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68800020054 „Lauri”, Ņukšu pagastā, Ludzas
novadā un atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Kalnalauri”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu un Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Olga
Petrova, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka A. P., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68800020054 un nosaukumu „Lauri”, Ņukšu pag., Ludzas nov., atdala zemes vienību 8,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020090.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68800020090, Ņukšu pag., Ludzas
nov. izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Kalnalauri”.
Plkst. 16.33 ierodas domes deputāts Juris Atstupens.

2.§
Par zemes vienības un namīpašuma atdalīšanu no nekustamā īpašuma, jauna īpašuma
nosaukuma un adreses piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām ēkām
Ziņo: V.Kušners
Izskatot A. L., personas kods XXX, dzīvo (adrese), pilnvarotās personas J. L. (pamats
Rīgas apgabaltiesas Zvērinātā notāra 28.08.2015. universālā pilnvara Nr.5617), 03.03.2017.
iesniegumu, reģ. 03.03.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/926, par nekustamā īpašuma „Lakstīgalas”,
Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., kura sastāvā zemes vienība 0,139 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020299 un namīpašums, atdalīšanu un izveidot jaunu nekustāmo īpašumu ar
īpašuma nosaukumu „Jaunlakstīgalas”, Isnaudas pag., Ludzas nov., kā arī atdalītai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 68580020299 un ar to funkcionāli saistītām ēkām piešķirt adresi Bērzu
iela 14, Isnaudas pag., Ludzas nov. un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” trešās daļas 11.punktu un
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” pirmā panta 14.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:

3
1. Piekrist, ka A. L., personas kods XXX, atdala zemes vienību 0,139 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580020299 un namīpašumu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68580020299 „Lakstīgalas”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienībai 0,139 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020299 un
namīpašumam izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Jaunlakstīgalas”,
Isnaudas pag., Ludzas nov..
3. Atdalītai zemes vienībai 0,139 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020299 un ar
to funkcionāli saistītām ēkām piešķirt adresi Bērzu iela 14, Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov..
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ludzas novada domes 2017.gada 23.marta
sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) „Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma
piešķiršanu nekustamam īpašumam” pirmais punkts.

3.§
Par izmaiņām Ludzas novada vēlēšanu komisijas sastāvā
Ziņo: A.Gendele
Ludzas novada dome izskatīja Artura Isakoviča 2017.gada 23.marta iesniegumu (Ludzas
novada pašvaldībā saņemts 23.03.2017., reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.11.2/389) ar
lūgumu atbrīvot no Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
Ludzas novada dome 2013.gada 22.augusta sēdē pieņēma lēmumu „Par Ludzas novada
vēlēšanu komisijas izveidošanu” (protokols Nr.20, 59.§), saskaņā ar kuru tika ievēlēta Ludzas
novada vēlēšanu komisija septiņu locekļu sastāvā: Gaļina Geceviča, Diāna Golubeva, Biruta
Nemiro, Arturs Isakovičs, Agrita Kopeika, Inese Kamzole, Ināra Venšava, kā arī Ludzas novada
vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā tika iekļauta Ludmila Grebeža.
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
2.panta otrā daļa nosaka “(2) Vēlēšanu komisijas sastāvs tiek grozīts šajā likumā noteiktajā
kārtībā.”.
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
11.panta pirmā daļa nosaka “(1) Vēlēšanu komisijas loceklis var izbeigt darbību komisijā,
iesniedzot par to pieteikumu attiecīgās republikas pilsētas domei vai novada domei.”, savukārt
11.panta ceturtā daļa nosaka “(4) Ja vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību komisijā ir
izbeidzis vai ir atsaukts no tās, dome pieņem lēmumu par komisijas locekļa kandidāta
uzaicināšanu vai jaunu vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu. Ja
vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību komisijā ir apturējis, jautājumu par viņa aizstāšanu ar
vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu izlemj dome.”.
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 2.panta otro daļu, 11.panta pirmo un ceturto daļu, ņemot vērā Ludzas novada
domes 2013.gada 22.augusta sēdes lēmumu „Par Ludzas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu”
(protokols Nr.20, 59.§), atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt Ludzas novada vēlēšanu komisija locekļa Artura Isakoviča darbību Ludzas
novada vēlēšanu komisijā.
2. Uzaicināt Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu Ludmilu Grebežu par
Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekli.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai piecu dienu laikā paziņot Centrālajai vēlēšanu
komisijai par izmaiņām Ludzas novada vēlēšanu komisijas sastāvā.
Sēdi slēdz plkst. 16.40.
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Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 27.martā.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 27.martā.

I.Vonda

