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
2015.gada 14.decembrī

Ludzā

Protokols Nr. 17

Sēde sasaukta plkst. 15.30
Sēdi atklāj plkst. 15.30
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita
Baklāne, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Egdars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova
Sēdē nepiedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Igors Lapšovs - attaisnotu iemeslu dēļ
Sēdē klātesošas personas:
domes administrācijas darbinieki: Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors; Jeļena
Kigitoviča, juridiskās nodaļas vadītājas p.i.; Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators;
Anatolijs Trizna, zemes lietu speciālists
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins,
Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada domes NOLEMJ:
Apstiprināt domes ārkārtas sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai.
2. Par pasažieru pārvietošanas iespējas Ludzas pilsētas sabiedriskajā transportā
nodrošināšanu.
3. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
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1. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai
Ziņo: A.Trizna
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EiroAlidāde”, reģistrācijas numurs
50003873221, juridiskā adrese Vilkaines iela 4, Rīga, 2015.gada 23.novembra iesniegumu, kas
reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2015.gada 24.novembrī ar Nr.3.1.1.11.2/3371, tika
konstatēts, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EiroAlidāde” lūdz noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi zemes vienības daļai, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6886 006 0017 un adresi “Baznīckalns”, Pudenki, Pildas pag., Ludzas nov., saskaņā ar
izgatavotiem zemes vienības daļas robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektiem.
Atbilstoši Ludzas novada teritorijas plānojumam, kas apstiprināts ar 2013.gada 31.janvāra
Ludzas novada domes lēmumu (protokols Nr.3, 1.§) kā saistošie noteikumi Nr.5 „Ludzas novada
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
Grafiskā daļa”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 006 0017 daļa atrodas lauku zemes
teritorija (L) un noteikumu 8.pielikums „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi funkcionālajās
zonās” paredz noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 006 0017 daļai nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība).
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9.panta pirmās
daļas 1.punkts nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un
zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim
piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai
nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un
zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu visām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā reģistrētajām zemes vienībām un zemes vienības daļām nosaka lietošanas mērķi.
Lietošanas mērķi reģistrē kadastra informācijas sistēmā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2. apakšpunktu,
lai zemes vienības daļu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā, nepieciešams valsts institūcijas
vai vietējās pašvaldības lēmums par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
9.panta pirmās daļas 1.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 23.1.2. apakšpunktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvā
procesa likums” 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu,
70.pantu un 79.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
47.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, 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:
Noteikt zemes vienības daļai 4,12 ha platībā, kura atrodas uz zemes vienības 13,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 006 0017 un adresi “Baznīckalns”, Pudenki, Pildas pag.,
Ludzas nov. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā
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saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), saskaņā ar izgatavotiem zemes vienības daļas robežu,
situācijas un apgrūtinājumu plānu projektiem.
2.§
Par pasažieru pārvietošanas iespējas Ludzas pilsētas sabiedriskajā
transportā nodrošināšanu
Ziņo: S.Jakovļevs; A.Gendele, J.Kušča, E.Mekšs, J.Atstupens, E.Obrumāne,
L.Greitāne, R.Vorobjova, J.Kigitoviča
Uzklausot S.Jakovļeva ziņojumu par lēmuma projektu, sēdes vadītāja A.Gendele ierosina
arī 2016.gada 7.janvārī visus pasažierus Ludzas pilsētas sabiedriskajā transportā, saskaņa ar
apstiprinātu autobusu kustības maršrutu, pārvadāt bez maksas un segt no Ludzas novada
pašvaldības budžeta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam - SIA „Ludzas ATU”,
izdevumus par pasažieru pārvadāšanu EUR 220,24.
Ludzas novada domes deputāti atbalsta minēto priekšlikumu.
Sēdes vadītāja A.Gendele aicina balsot par lēmuma projektu ar papildinājumiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu, rūpējoties
par Ludzas novada iedzīvotājiem, pasažieru pārvietošanas iespējas Ludzas pilsētas sabiedriskajā
transportā 2015.gada 25.decembrī un 31.decembrī un 2016.gada 7.janvārī nodrošināšanas nolūkā,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, 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. Vienoties ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju Ludzas pilsētā - SIA
„Ludzas ATU” par reisu pēc maršruta Romandova – Runtorta 2015.gada 25.decembrī un
31.decembrī nodrošināšanu.
2. Segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējam - SIA „Ludzas ATU”, reģistrācijas Nr.42403007095, izdevumus par pasažieru
pārvadāšanu 2015.gada 25.decembrī un 31.decembrī un 2016.gada 7.janvārī – EUR 537,26 (pieci
simti trīsdesmit septiņi eiro 26 centi) apmērā.
3. Noteikt, ka 2015.gada 25.decembrī, 31.decembrī un 2016.gada 7.janvārī visi pasažieri
Ludzas pilsētas sabiedriskajā transportā, saskaņa ar apstiprinātu autobusu kustības maršrutu
(sk. pielikumu), tiks pārvadāti bez maksas.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S. Jakovļevam.
3.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2015.gada 11.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, 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:
Par ilggadēju, godprātīgu darbu, nozīmīgu ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā un
sakarā ar dzīves jubileju apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu
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EUR 75,00 (septiņdesmit pieci eiro) Ludzas pilsētas ģimnāzijas pedagogi D. B., personas kods
XXX.

Sēdi slēdz plkst. 15.50.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2015.gada 14.decembrī.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2015.gada 14.decembrī.

I.Vonda

