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LUDZAS NOVADA DOMES
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2012.gada 13.j nij

Ludzā

Protokols Nr. 17

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, Sergejs Bogdanovs (sēdē piedalās no plkst.
16.01), Voldem rs Dibaņins, Lolita Greit ne (sēdē piedalās no plkst. 16.03), Jevgenija
Kušča, Tatjana Loseviča, Valent na Lukina, Edgars Mekšs, Anatolijs Stjade
S d nepiedal s: Jevgeņijs Lukašenoks – neierašanās iemesls netika paziņots; Igors Lapšovs
- aizņemts pamatdarbā; Arturs Isakovičs – aizņemts pamatdarbā; Ksenija Miklaševiča –
ģimenes apstākļu dēļ; Aivars Meikš ns - atvaļinājumā
S d kl tesošas personas: Anatolijs Trizna, zemes lietu speciālists; Viola Abdruščenko,
projektu vadītāja; Sergejs Jakovļevs, pašvaldības izpilddirektors; Svetlana Rimša, sabiedrisko
attiecību speciāliste
Bez tam s d piedal s: Sergejs Timofejevs, laikraksta „Ludzas Zeme” žurnālists
Sēdes vadītāja A.Gendele piedāvā balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: „par”– 8 balsis (J.Atstupens, V.Dibaņins, A.Gendele, J.Kušča,
T.Loseviča, V.Lukina, E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, domes ārkārtas sēdes
darba kārtība apstiprināta.
Darba k rt ba:
1. Par piedalīšanos LR Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā konkursā
„Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai
biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”.
2. Par zemes ierīcības projekta nekustāmam īpašumam „Dīkīši”, Krjakova, Cirmas
pagastā, Ludzas novads apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Plkst. 16.01 ierodas domes deputāts S.Bogdanovs.
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1.§
Par piedal šanos LR Izgl t bas un zin tnes ministrijas izsludin taj atkl t konkurs
„Resursu punktu jauniešiem izveide pašvald b s sadarb b ar jaunatnes organiz cij m vai
biedr b m, kas veic darbu ar jaunatni”
V.Andruščenko
Sakarā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināto atklātu projektu iesniegumu
konkursu „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām
vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”, atklāti balsojot: par”– 9 balsis (J.Atstupens,
S.Bogdanovs, V.Dibaņins, A.Gendele, J.Kušča, T.Loseviča, V.Lukina, E.Mekšs, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atbaltīt iesniegšanai LR Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu
konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām
vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni” Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta
iesniegumu „Ludzas novada Jauniešu teātru grupu resursu apvienības „KakTuss” izveide”.
Projekta kopējais finansējums – LVL 1 500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati 00 santīmi).

Plkst. 16.03 ierodas domes deputāte L.Greitāne.

2.§
Par zemes ier c bas projekta nekust mam pašumam „D k ši”, Krjakova, Cirmas pagast ,
Ludzas novads apstiprin šanu un nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
Izskatot SIA „KVINTESENCE” iesniegto zemes ierīcības projekta lietu nekustāmā
īpašuma „Dīkīši”, Cirmas pagastā, Ludzas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6850
002 0048 sadalei, kurā paredzēts sadalīt zemes gabalu divās zemes vienībās, nosakot zemes
vienību robežas, platības, apgrūtinājumus un nosakot zemes lietošanas mērķi, Ludzas novada
dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projekts izstrādāts, pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes 2011.gada
21.oktobra lēmumu Nr.115 (sēdes protokols Nr.23.14.punkts) „Par zemes ierīcības projekta
izstrādes nepieciešamību un projekta izstrādes nosacījumiem”.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Latvijas Republikas pastāvošajiem noteikumiem un Ludzas novada pašvaldības 2009.gada
17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Ludzas novada teritorijas plānojumu”, tā
sastāvā ietilpstošo „Cirmas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi”.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar Ludzas novada pašvaldības zemes
ierīcības inženieru.
Zemes ierīcības projekts saskaņots ar Ludzas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datubāzes turētāju SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2012.gada 2.aprīlī ar Nr.6850 SP 002 19.
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Zemes ierīcības projekts elektroniski parakstīts Valsts zemes dienesta Latgales
reģionālājā nodaļā, izmantojot drošu elektronisko parakstu ar nosaukumu 135151.edoc.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu
Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu un 31 punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustāmā īpašuma mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un
23.2.punktu, Ludzas novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.3
„Par Ludzas novada teritorijas plānojumu”, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens,
S.Bogdanovs, V.Dibaņins, A.Gendele, L.Greitāne, J.Kušča, T.Loseviča, V.Lukina, E.Mekšs,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustāmā īpašuma „D k ši”, Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0048 zemes ierīcības projektu, saskaņā ar SIA
„KVINTESENCE” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0048 atdalītajai neapbūvētai
zemes vienībai 1,0 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2):
2.1. zemes vienībai piešķirt īpašuma nosaukumu „ siņi”, Cirmas pagasts, Ludzas
novads:
2.2. noteikt zemes lietošanas mērķis ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.3. noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītajiem,
3. Paliekošai nekustāmā īpašuma apbūvētai zemes vienībai platībā 3,2 ha (zemes
ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.1):
3.1. saglabāt īpašuma nosaukumu „D k ši”, Cirmas pagasts, Ludzas novads un adresi
„D k ši”, Krjakova, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
3.2. noteikt zemes lietošanas mērķis ar kodu 0101 - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.3. noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītajiem,
3.4. piekļūšana zemes vienībai nodrošināta no pašvaldības autoceļa pa esošo ceļa
servitūtu.
4. Jaunizveidojamo zemes vienību un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas
normatīvos aktos noteiktā apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā
5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
6. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo
aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša laikā no
paziņošanas dienas.

Sēdi slēdz plkst. 16.50.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2012.gada 13.jūnijā.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2012.gada 13.jūnijā.

I.Vonda

