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

2020.gada 16.martā

Protokols Nr. 5

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi atklāj plkst. 13.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Juris Atstupens, Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns
Sēdē nepiedalās: Alīna Gendele – darbnespēja; Svetlana Rjutkinena – pamatdarbs; Jevgenija
Kušča - pamatdarbs
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Vladimirs
Vasiļevskis, datorsistēmu un datortīkla administrators
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes ārkārtas sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plāna
aktualizāciju.
2. Par piedalīšanos Valsts Zivju Fonda izsludinātajā projektu konkursā “Zivju
resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
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1.§
Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plāna
aktualizāciju
Ziņo: A.Meikšāns; E.Mekšs, J.Atstupens
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums – izstrādāt pašvaldības teritorijas
attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas
realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, 21.panta pirmās daļas 3.punktu,
kurš paredz, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un
teritorijas plānojumu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina attīstības programmu, 22.panta trešo daļu, kas
nosaka, ka vietējās pašvaldības attīstības programmu apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, kas nosaka, ka attīstības programmas
rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu
kārtējam gadam; aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un
ievieto sistēmā, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt aktualizēto Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam
Investīciju plānu saskaņā ar pielikumu.
2. Publicēt aktualizēto Ludzas novada attīstības programmu 2018.-2024.gadam
Investīciju plānu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
3. Lēmuma 2.punkta izpildi nodrošināt Teritorijas plānotājai Jeļenai Lapšovai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.§
Par piedalīšanos Valsts Zivju Fonda izsludinātajā projektu konkursā “Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties Valsts Zivju Fonda izsludinātā projektu konkursā “Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” Ludzas novada pašvaldība
izstrādāja projekta iesniegumu „Zivju resursu pavairošana Dūnākļu, Pildas, Cirmas ezeros”.
Projekta ietvaros paredzēts ielaist Dūnākļu ezerā 8000 (astoņi tūkstoši) līdaku mazuļu, Pildas
ezerā 10000 (desmit tūkstoši) līdaku mazuļu, un Cirmas ezerā 12 000 (divpadsmit tūkstoši)
zandartu mazuļu. Projekta kopējās izmaksas 8646.66 EUR (ar PVN), no tiem Zivju fonda
finansējums – 6484,99 EUR (ar PVN) un Ludzas novada pašvaldības finansējums 2161,67
EUR (ar PVN).
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Atbalstīt iesniegšanai izsludinātā projektu iesniegumu konkursa Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā Ludzas novada pašvaldības
izstrādāto projekta iesniegumu „Zivju resursu pavairošana Dūnākļu, Pildas, Cirmas ezeros”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 8646.66 EUR (ar PVN), no tiem Zivju fonda
finansējums – 6484,99 EUR (ar PVN) un Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums
2161,67 EUR (ar PVN). Pašvaldības līdzfinansējumu projekta īstenošanai paredzēt no
2020.gada Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Sēdi slēdz plkst. 13.07.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 16.martā.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 16.martā.

I.Vonda

