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Ludzā

Protokols Nr.10

S de sasaukta plkst. 11.00.
S di atkl j plkst. 11.00.
S di vada - novada domes priekšsēdētāja Al na Gendele.
Protokol - administratīvās nodaļas personāla speciāliste In ra Strazda.
S d piedal s - novada domes deput ti: Juris Atstupens, Sergejs Bogdanovs, Al na
Gendele, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Tatjana Loseviča, Valent na Lukina, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Lolita Greit ne.
S d nepiedal s - novada domes deput ti: Jevgenija Kušča, Jevgeņijs Lukašenoks,
Voldem rs Dibaņins, Ksenija Miklaševiča.
S d piedal s - Sergejs Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors; Ilona
Cibuļska, juridiskās nodaļas vadītāja; Ilona Leščinska, attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas projektu vadītāja.
S d kl tesošas personas - Sergejs Timofejevs, laikraksta „Ludzas Zeme” žurnālists.
Darba k rt ba:
1. Par groz jumiem Ludzas novada domes rk rtas s des 2012.gada 4.apr ļa
l mum
„Par piedal šanos biedr bas „Ludzas rajona partner ba”
izsludin taj atkl tu projektu iesniegumu konkursa V k rt ”.
Sēdes vadītāja A.Gendele piedāvā balsot par ārkārtas domes sēdes darba kārtību.
Darba kārtībā 1 (viens) jautājums.
Atklāti balsojot: „par”– 10 balsis (S.Bogdanovs, A.Gendele, A.Isakovičs, I.Lapšovs,
T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, J.Atstupens, L.Greitāne), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība apstiprināta.

1.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes rk rtas s des 2012.gada 4.apr ļa l mum
„Par piedal šanos biedr bas „Ludzas rajona partner ba” izsludin taj atkl tu projektu
iesniegumu konkursa V k rt ”
I.Leščinska, A.Gendele
2012.gada 4.aprīlī LND sēdē tika pie emts lēmums ”Par piedalīšanos biedrības
“Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursa V kārtā”,
saska ā ar kuru tika nolemts atbalstīt iesniegšanai izsludinātajā projektu pieteikumu konkursa
Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” Ludzas novada
pašvaldības izstrādāto projekta iesniegumu „Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana
Ludzas pilsētā”, ar projekta kopējo apjomu – 7816.77 LVL. Tika apstiprināts projekta
līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām (6407,19) t.i. 640,72VL.
2012.gada 9.martā tika izsludināts iepirkums “Tautas tērpu un apavu komplektu
izgatavošana Ludzas pilsētas pašdarbības kolektīviem”. 2012.gada 29.martā Iepirkumu
komisija piedāvājumu vērtēšanas sēdē nolēma pieprasīt pretendentam - SIA “ANVI AN”,
kura finanšu piedāvājums atzīts par atbilstošu iepirkuma prasībām un ar zemāko cenu iesniegt
VID izzi u, kas apliecinātu, ka nav nodokļu parādu. SIA „ANVI AN” 10 darba dienu laikā
VID izzi u neiesniedza un līdz ar to komisija nolēma pieprasīt VID izzi u par to, ka nav
nodokļu parādu nākamajam pretendentam - SIA „Muduri”, kura piedāvājums ir atzīts par
atbilstošu. SIA „Muduri” VID izzi u pēc pieprasījuma iesniedza noteiktajā termi ā.
Projekta „Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana Ludzas pilsētā” iesniegums
tika sagatavots un iesniegts bez Iepirkumu komisijas lēmuma, budžeta sastādīšanai par
pamatu emot zemāko finanšu piedāvājumu. 2012.gada 18.aprīlī Iepirkumu komisija pie ēma
lēmumu atzīt par uzvarētāju nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu - SIA
„Muduri”, līdz ar to projekta kopējās izmaksas palielinās.
emot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR - Sergejs Bogdanovs, Lolita
Greitāne, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Igors Lapšovs,
Tatjana Loseviča, Valentīna Lukina; nebalso – Juris Atstupens; PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Ludzas novada domes 2012.gada 4.aprīļa ārkārtas sēdē pie emtajā lēmumā
„Par piedalīšanos biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu projektu
iesniegumu konkursa V kārtā” (protokols Nr.8,2.§) šādus grozījumus:
1. Aizstāt lēmuma 1.punktā skaitli „7816,77” ar skaitli „8233,42”.
2. Aizstāt lēmuma 2.punktā skaitli „(6401,19) 640,72” ar skaitli „(6813,45) 681,35”.
Sēdi slēdz plkst. 11.30
Sēdes vadītāja

A.Gendele

Domes sēdes protokols parakstīts 2012.gada 23.aprīlī
Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2012.gada 23.aprīlī

I.Strazda

