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LUDZAS NOVADA DOMES
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2012.gada 4.apr l

Ludz

Protokols Nr. 8

Sēde sasaukta plkst. 15.00.
Sēdi atkl j plkst. 15.00.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdēt ja Al na Gendele
Protokolē – administratīv s nodaļas pašvaldības sekret re In ra Vonda
S d piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Sergejs Bogdanovs, Voldem rs Dibaņins, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Tatjana Loseviča, Valent na Lukina, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Ksenija Miklaševiča, Anatolijs Stjade
S d nepiedal s: Juris Atstupens – komandējum , Lolita Greit ne – piedal s konkurs ,
Jevgeņijs Lukašenoks – atrodas rpus Latvijas Republikas
S d kl tesošas personas: Ilona Cibuļska, juridisk s nodaļas vadīt ja; Sergejs Jakovļevs,
pašvaldības izpilddirektors; Ilona Leščinska, projektu vadīt ja; Ilona Rimša, projektu vadīt ja;
Viola Andruščenko, projektu vadīt ja; Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators
Sēdes vadīt ja A.Gendele pied v balsot par domes rk rtas sēdes darba k rtību.
Atklāti balsojot: „par”– 12 balsis (S.Bogdanovs, V.Dibaņins, A.Gendele, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, domes rk rtas sēdes darba k rtība apstiprin ta.
Darba k rt ba:
1. Par piedalīšanos biedrības
iesniegumu konkursa V k rt .
2. Par piedalīšanos biedrības
iesniegumu konkursa V k rt .
3. Par piedalīšanos biedrības
iesniegumu konkursa V k rt .
4. Par piedalīšanos biedrības
iesniegumu konkursa V k rt .

„Ludzas rajona partnerība” izsludin taj atkl tu projektu
„Ludzas rajona partnerība” izsludin taj atkl tu projektu
„Ludzas rajona partnerība” izsludin taj atkl tu projektu
„Ludzas rajona partnerība” izsludin taj atkl tu projektu
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5. Par piedalīšanos biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludin taj atkl tu projektu
iesniegumu konkursa V k rt .
6. Par piedalīšanos biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludin taj atkl tu projektu
iesniegumu konkursa V k rt .
7. Par piedalīšanos biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludin taj atkl tu projektu
iesniegumu konkursa V k rt .
8. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
1.§
Par piedal šanos biedr bas „Ludzas rajona partner ba”
izsludin taj atkl tu projektu iesniegumu konkursa V k rt
I.Leščinska, J.Kušča, A.Gendele
Pamatojoties uz 2012.gada 12.mart biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludin to
atkl tu projektu iesniegumu konkursa V k rtu Lauku attīstības programmas 413. pas kuma
ietvaros “Lauku ekonomikas daž došana un dzīves kvalit tes veicin šana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorij ” 2. aktivit ti – Iek rtu, tehnikas, aprīkojuma, inform cijas
tehnoloģiju un programmu nodrošin juma ieg de un uzst dīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivit šu (taj skait apm cību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības,
sporta un cita brīv laika pavadīšanas aktivit šu) daž došanai vietējiem iedzīvot jiem, atklāti
balsojot: par”– 12 balsis (S.Bogdanovs, V.Dibaņins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt iesniegšanai izsludin taj projektu pieteikumu konkursa Lauku attīstības
programmas 413. pas kuma ietvaros „Lauku ekonomikas daž došana un dzīves kvalit tes
veicin šana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorij ” Ludzas novada pašvaldības
izstr d to projekta iesniegumu „Materi ltehnisk s b zes uzlabošana Ludzas novada Pildas
Tautas namam kultūras pas kumu organizēšanai”. Projekta kopējais apjoms – LVL 6405,00.
2. Apstiprin t projekta līdzfinansējumu 10% apmēr no attiecin maj m izmaks m
(LVL 5250,00) t.i. LVL 525,00. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2012.gada Ludzas
novada budžet .
2.§
Par piedal šanos biedr bas „Ludzas rajona partner ba”
izsludin taj atkl tu projektu iesniegumu konkursa V k rt
I.Leščinska
Pamatojoties uz 2012.gada 12.mart biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludin to
atkl tu projektu iesniegumu konkursa V k rtu Lauku attīstības programmas 413. pas kuma
ietvaros “Lauku ekonomikas daž došana un dzīves kvalit tes veicin šana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorij ” 2. aktivit ti – Iek rtu, tehnikas, aprīkojuma, inform cijas
tehnoloģiju un programmu nodrošin juma ieg de un uzst dīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivit šu (taj skait apm cību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības,
sporta un cita brīv laika pavadīšanas aktivit šu) daž došanai vietējiem iedzīvot jiem, atklāti
balsojot: par”– 12 balsis (S.Bogdanovs, V.Dibaņins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
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1. Atbalstīt iesniegšanai izsludin taj projektu pieteikumu konkursa Lauku attīstības
programmas 413.pas kuma ietvaros „Lauku ekonomikas daž došana un dzīves kvalit tes
veicin šana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorij ” Ludzas novada pašvaldības
izstr d to projekta iesniegumu „Kultūrvēsturisk s vides un tradīciju saglab šana Ludzas pilsēt ”.
Projekta kopējais apjoms – LVL 7816,77.
2. Apstiprin t projekta līdzfinansējumu 10% apmēr no attiecin maj m izmaks m
( LVL 6407,19) t.i. LVL 640,72. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2012. gada Ludzas
novada budžet .
3.§
Par piedal šanos biedr bas „Ludzas rajona partner ba”
izsludin taj atkl tu projektu iesniegumu konkursa V k rt
I.Leščinska, J.Kušča, A.Gendele
Pamatojoties uz 2012.gada 12.mart biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludin to
atkl tu projektu iesniegumu konkursa V k rtu Lauku attīstības programmas 413. pas kuma
ietvaros “Lauku ekonomikas daž došana un dzīves kvalit tes veicin šana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorij ” 2. aktivit ti – Iek rtu, tehnikas, aprīkojuma, inform cijas
tehnoloģiju un programmu nodrošin juma ieg de un uzst dīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivit šu (taj skait apm cību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības,
sporta un cita brīv laika pavadīšanas aktivit šu) daž došanai vietējiem iedzīvot jiem, atklāti
balsojot: par”– 12 balsis (S.Bogdanovs, V.Dibaņins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt iesniegšanai izsludin taj projektu pieteikumu konkursa Lauku attīstības
programmas 413.pas kuma ietvaros „Lauku ekonomikas daž došana un dzīves kvalit tes
veicin šana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorij ” Ludzas novada pašvaldības
izstr d to projekta iesniegumu “Ludzas novada sporta skolas svarcelšanas z les
materi ltehnisk s b zes pilnveidošana”. Projekta kopējais apjoms - LVL 8000,00.
2. Apstiprin t projekta līdzfinansējumu 10% apmēr no attiecin maj m izmaks m
(LVL 6557,38) - t.i. LVL 655,74. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2012.gada Ludzas
novada budžet .
4.§
Par piedal šanos biedr bas „Ludzas rajona partner ba”
izsludin taj atkl tu projektu iesniegumu konkursa V k rt
I.Rimša, J.Kušča, A.Gendele
Pamatojoties uz 2012.gada 12.mart biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludin to atkl tu
projektu iesniegumu konkursa V k rtu Lauku attīstības programmas 413.pas kuma ietvaros
“Lauku ekonomikas daž došana un dzīves kvalit tes veicin šana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorij ” 1. aktivit ti – Iek rtu, tehnikas, aprīkojuma, inform cijas tehnoloģiju un
programmu nodrošin juma ieg de un uzst dīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu
pieejamībai, kvalit tei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvot jiem, atklāti balsojot: par”– 12
balsis (S.Bogdanovs, V.Dibaņins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:
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1. Atbalstīt iesniegšanai izsludin taj projektu pieteikumu konkursa Lauku attīstības
programmas 413. pas kuma ietvaros „Lauku ekonomikas daž došana un dzīves kvalit tes
veicin šana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorij ” Ludzas novada pašvaldības
izstr d to projekta iesniegumu „Soci l s infrastruktūras pakalpojumu pieejamības nodrošin šana
Ludzas pilsēt ”. Projekta kopējais apjoms – LVL 6 817,29, projekta attiecin m s izmaksas
LVL 5 587,94.
2. Apstiprin t projekta līdzfinansējumu 10% apmēr no attiecin maj m izmaks m, t.i.
LVL 558,79. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2012.gada Ludzas novada budžet .
5.§
Par piedal šanos biedr bas „Ludzas rajona partner ba”
izsludin taj atkl tu projektu iesniegumu konkursa V k rt
I.Rimša
Pamatojoties uz 2012.gada 12.mart biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludin to atkl tu
projektu iesniegumu konkursa V k rtu Lauku attīstības programmas 413.pas kuma ietvaros
“Lauku ekonomikas daž došana un dzīves kvalit tes veicin šana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorij ” 2. aktivit ti – Iek rtu, tehnikas, aprīkojuma, inform cijas tehnoloģiju un
programmu nodrošin juma ieg de un uzst dīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko
aktivit šu (taj skait apm cību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita
brīv laika pavadīšanas aktivit šu) daž došanai vietējiem iedzīvot jiem, atklāti balsojot:
par”– 12 balsis (S.Bogdanovs, V.Dibaņins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt iesniegšanai izsludin taj projektu pieteikumu konkursa Lauku attīstības
programmas 413. pas kuma ietvaros „Lauku ekonomikas daž došana un dzīves kvalit tes
veicin šana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorij ” Ludzas novada pašvaldības
izstr d to projekta iesniegumu „Bērnu un jauniešu aktīv s atpūtas laukuma izveide Isnaudas
pagasta Istalsnas ciem ”. Projekta kopējais apjoms – LVL 8 401,14, projekta attiecin m s
izmaksas LVL 6 886,18.
2. Apstiprin t projekta līdzfinansējumu 10% apmēr no attiecin maj m izmaks m, t.i.
LVL 688,61. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2013.gada Ludzas novada budžet .
6.§
Par piedal šanos biedr bas „Ludzas rajona partner ba”
izsludin taj atkl tu projektu iesniegumu konkursa V k rt
I.Rimša, J.Kušča, A.Gendele
Pamatojoties uz 2012.gada 12.mart biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludin to atkl tu
projektu iesniegumu konkursa V k rtu Lauku attīstības programmas 413.pas kuma ietvaros
“Lauku ekonomikas daž došana un dzīves kvalit tes veicin šana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorij ” 2. aktivit ti – Iek rtu, tehnikas, aprīkojuma, inform cijas tehnoloģiju un
programmu nodrošin juma ieg de un uzst dīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko
aktivit šu (taj skait apm cību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita
brīv laika pavadīšanas aktivit šu) daž došanai vietējiem iedzīvot jiem, atklāti balsojot: par”–
12 balsis (S.Bogdanovs, V.Dibaņins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
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V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

1. Atbalstīt iesniegšanai izsludin taj projektu pieteikumu konkursa Lauku attīstības
programmas 413. pas kuma ietvaros „Lauku ekonomikas daž došana un dzīves kvalit tes
veicin šana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorij ” Ludzas novada pašvaldības
izstr d to projekta iesniegumu „Bērnu un jauniešu aktīv s atpūtas laukuma izveide Ludzas
pilsēt ”. Projekta kopējais apjoms – LVL 7 932,23, projekta attiecin m s izmaksas
LVL 6 501,83.
2. Apstiprin t projekta līdzfinansējumu 10% apmēr no attiecin maj m izmaks m, t.i.
LVL 650,18. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2013.gada Ludzas novada budžet .
7.§
Par piedal šanos biedr bas „Ludzas rajona partner ba”
izsludin taj atkl tu projektu iesniegumu konkursa V k rt
V.Andruščenko
Pamatojoties uz 2012.gada 12.mart biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludin to
atkl tu projektu iesniegumu konkursa V k rtu Lauku attīstības programmas 413. pas kuma
ietvaros “Lauku ekonomikas daž došana un dzīves kvalit tes veicin šana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorij ” 2. aktivit ti – Iek rtu, tehnikas, aprīkojuma, inform cijas
tehnoloģiju un programmu nodrošin juma ieg de un uzst dīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivit šu (taj skait apm cību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības,
sporta un cita brīv laika pavadīšanas aktivit šu) daž došanai vietējiem iedzīvot jiem, atklāti
balsojot: par”– 12 balsis (S.Bogdanovs, V.Dibaņins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt iesniegšanai izsludin taj projektu pieteikumu konkursa Lauku attīstības
programmas 413. pas kuma ietvaros „Lauku ekonomikas daž došana un dzīves kvalit tes
veicin šana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorij ” Ludzas novada pašvaldības
izstr d to projekta iesniegumu „No jauniešu iniciatīvas līdz rotaļu laukuma izveidei”. Projekta
kopējais apjoms – LVL 8 029,76, projekta attiecin m s izmaksas – LVL 6 581,77.
2. Apstiprin t projekta līdzfinansējumu 10% apmēr no attiecin maj m izmaks m, t.i.
LVL 658,17. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2013.gada Ludzas novada budžet .
8.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzin bas rakstu
A.Gendele
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes 2012.gada
2.aprīļa sēdes lēmumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (S.Bogdanovs, V.Dibaņins, A.Gendele,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Par ieguldījumu Ludzas novada popularizēšan , apbalvot ar Ludzas novada domes
Atzinības rakstu un balvu Ls 133,33 (viens simts trīsdesmit trīs lati 33 santīmi) Tsiru
Tolordavu, personas kods XXX.
rk rtas sēdes darba k rtības jaut jumi izskatīti.
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Ludzas novada domes priekšsēdēt ja A.Gendele sniedz inform ciju par 1.Baltkrievijas
un Latvijas sadraudzības pilsētu forumu „Baltkrievijas un Latvijas reģion l s un sadraudzības
pilsētu sadarbība perspektīvie virzieni”, kurš notika 2012.gada 28.-30.mart Baltkrievijas
Republikas Novopolock Vitebskas apgabal . Iepazīstina ar p rst vniecību forum , foruma
programmu un rezult tiem. Foruma dalībnieki vienoj s par turpm ko sadarbību kultūras,
izglītības, sporta jom . Ludzas pilsētas jubilejas pas kumos koncertu sniegs Novopolockas
pilsētas pašdarbnieki.
Sniedz inform ciju par gatavošanos pilsētas svētkiem un svētku programmu. Lūdz
domes deput tus sniegt priekšlikumus par svētku programmu.
Sniedz inform ciju par gatavošanos Ludzas novada Investīciju forumam, kas notiks
2012.gada 27.aprīlī. Piedalīties forum aicin ti uzņēmēji, VARAM Valsts attīstības
departamenta, Valsts attīstības departamenta, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
p rst vji un sadraudzības pilsētu deleg cijas.
Iepazīstina ar Investīciju foruma programmu, programma pielikum . Izsaka cerību, ka
uzņēmēji aktīvi piedalīsies Ludzas novada Investīciju forum .
Sniedz inform ciju par pašvaldības p rst vju tikšanos VARAM speci listiem. Tika
spriests par Latgales attīstību. Ludz ir iecerēts veikt ceļa remontu (Rūpniecības, Liep jas iela)
uz pilsētas rūpniecisko zonu un izveidot uzņēmējdarbības attīstības centru (kinote tris
„Latgale” ēk ), kur iedzīvot ji, uzņēmēji varētu saņemt palīdzību projektu uzrakstīšan un
saņemt inform ciju.
Sēdi slēdz plkst. 15.25.
Sēdes vadīt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2012.gada 5.aprīlī.

A.Gendele

Sēdes protokolēt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2012.gada 5.aprīlī.

I.Vonda

