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DARBA GRAFIKS

Ludzas novada pašvaldībā un tās iestādēs
30. aprīlis – brīvdiena (šī darba diena tika pārcelta uz
21.aprīli).
1. maijs – brīvdiena. Valsts svētki: LR Satversmes sapulces
sasaukšanas diena. Darba svētki.
2. maijs – darba diena.
3. maijs – saīsinātā darba diena (darba laiks: Darba laiks:
08:00 – 12:00 un 13:00 – 15:00. Kases darba laiks: 08:00 – 12:00
un 13:00 – 14:00).
4. maijs – brīvdiena. Valsts svētki: Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanas diena.

Maijā visā novadā –
„Tīrības dienas 2018”
Lai veidotu pievilcīgāku un drošāku vidi, arī šogad pašvaldība
organizē vides sakopšanas akcijas „Tīrības dienas”.
Akcija norisināsies no 3. maija līdz 31. maijam. Šajā laikā
apdzīvotās vietās tiks uzstādīti īpaši atkritumu konteineri. No 3. līdz
17. maijam – Ludzas pilsētā, no 18. līdz 31. maijam – pagastos.

Konteineru uzstādīšanas grafiks
Datums
3. – 7. maijs

8. – 10. maijs

11. – 14. maijs

15. – 17. maijs

18. – 21. maijs
22. – 24. maijs
25. – 28. maijs
29. – 31. maijs

UzstƗdƯšanas vieta
Stroda un Peldu ielu krustojums,
Stroda iela 8 (no Parka ielas puses),
RaiƼa iela 17,
KrƗslavas 5, 9, 9A, 11
Latgales iela 177,
L. Paegles iela,
Sporta un Jelgavas ielas krustojums,
Puškina un Jelgavas ielas krustojums
Odu un Jurdža ielas krustojums,
Fr. Kempa iela 7,
TƗlavijas iela 72 - 74,
TƗlavijas iela 9A
LiepƗjas iela 21,
Dagdas iela 4A,
Latgales iela 242A (no pagalma puses),
Dunakƺu, Niedru un Pƺavu ielu krustojums
RundƝni,
Istra (Vecslabada).
Cirma (c. TutƗni),
PureƼi (c. AuziƼi).
ƻukši,
Pilda.
BriƧi,
Nirza,
Isnauda (c. Martiši).

Tiks piešķirti 10 tūkstošus eiro atkritumu izvešanai, kuri tiks
savākti Ludzas novadā vides sakopšanas akcijā „Tīrības dienas” šī
gada maijā.
Finansējuma avots: Dabas resursu nodokļa līdzekļi. Pašvaldības
vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļi izmantojami tikai tādu
pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides
aizsardzību, piemēram, ar izglītību un audzināšanu vides
aizsardzības jomā, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu un aizsardzību, vides un dabas resursu izpēti,
novērtēšanu, atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts
aizsardzību un sanāciju u.c..
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Ludzas novada iedzīvotāji aktīvi
iesaistās Lielajā Talkā
Lielā Talka 2018 Latvijā
notiks sestdien, 28. aprīlī.
Talkas norisi kopumā katrā
novadā pārrauga Lielās Talkas
koordinators. Ludzas novadā
– pašvaldības vides inženieris
Aivars Strazds.
Dažādas pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti
organizē kolektīvas talkas, oficiāli reģistrē tās
Lielās Talkas mājas lapā (http://talkas.lv) un
piesaka savas Talkas Atbildīgo personu.
Lielās Talkas koordinators A. Strazds informē:
– Vēlams talkošanas vietu Ludzas novada teritorijā
reģistrēt līdz 26. aprīlim. Aicinu potenciālajā talkošanas vietā noteikt talkas atbildīgo, kas ar mani,
Ludzas novada pašvaldības Vides inženieri, saskaņos
vietu, kur tiks veikta atkritumu savākšana, atkritumu
uzkrāšana, lai varētu plānot atkritumu aiztransportēšanu. Vēlreiz uzsveru, ka atkritumu maisi būs jānovieto vietās, kuras būs norādījis talkas atbildīgais,
tādēļ vietās, kurās talkošanas vieta nebūs pieteikta,
atkritumu maisus novietot būs AIZLIEGTS. Aicinu
iespēju robežās talkotājus šķirot atkritumus atsevišķi
maisos liekot papīra-kartona, plastmasas, stikla atkritumus. Informējam, ka pirms Lielās Talkas tiks
izdalīti talkošanas maisi (šogad sarkanā krāsā), tos
būs iespējams saņemt Ludzas novada pašvaldībā,
Raiņa ielā 16, Ludzā. Lūgums potenciālos talkotājus
sazināties laicīgi, lai būtu iespējams plānot maisu
izdali, jo to skaits ir ierobežots!
JAU NOTIKUŠI TERITORIJAS
UZKOPŠANAS DARBI
Pagastos pašvaldība ir organizējusi kapsētu
sakopšanu, tāpēc Lielās Talkas laikā tajās nav nepieciešams veikt teritorijas uzkopšanas darbus. Piemēram,
aizvadītās nedēļas laikā tika sakoptas šādas vietas:
Istras pagastā – peldēšanas vietas pie Dziļezera,
Audzeļu ezera un Kovša ezera, Joničku kapi, ceļa
posms Vecslabada - Beļejova.
Rundēnu pagastā – Rundēnu skolas parks,
Rundēnu ciemata publiskas vietas, ceļa posms
Rundēni - Pakalni.
Briģu pagastā – Briģu katoļu kapsēta, pareizticīgo
kapsētas Briģos un Reikos, Brāļu kapi, kā arī
Briģu pagasta pārvaldes un PII teritorija. Sestdien,
28. aprīlī, Briģu pagasta bibliotēkas vadītāja Alla
Dolgovska rīko Lielo Talku pie daudzdzīvokļu
mājas „Ceļinieks“ (tiks sakopta teritorija ap to).
Iedzīvotāji Briģu pagastā talkos arī individuāli.

TALKOŠANAS VIETAS LUDZAS NOVADĀ
Ludzas pilskalns un baznīcas kalns, atbildīgā
persona – Solvita Binovska, Ludzas nov. BJC, tālr.
26526353.
Ludzas katoļu baznīcas teritorija, atbild.
persona – Veronika Batņa, draudze, tālr. 26261285.
Pildas ciema teritorija, atbild. persona –
Pēteris Trukšāns, tālr. 29230461.
Ņukšu ciema teritorija, atbild. persona –
Pēteris Trukšāns, tālr. 29230461.
“Signāls L” garāžu teritorija, atbild. persona –
Vladislavs Krištopāns, tālr. 29425082.
Autobusa pietura Latgales ielā 243-249,
atbild. persona – Inese Žuka, tālr. 29554988.
Puškina iela Ludzā, atbild. persona – Jānis
Breidaks, tālr. 20040834.
Ludzas TN teritorija, atbild. persona – Valentīna
Razumovska, tālr. 29436881.
Vecslabadas ciema teritorija, atbild. persona –
Aļona Kasecka, tālr. 26510738.
Rundēnu ciema teritorija, atbild. persona –
Sergejs Vekšins, tālr. 26229183.
Isnaudas pag.: pie upītes un pie Zambaru kapiem, atbild. persona – Antoņina Sjakste, tālr.
29373032.
Tutānu ciema teritorija, atbild. persona – Ilga
Mikijanska, tālr. 29451225.
Ludzas pilsētas kapi un katoļu baznīcas teritorija, atbild. persona – Fridijs Bokišs, Ludzas
2.vsk., tālr. 29489010.
Gaismas dārzs: kociņu stādīšana un apkārtnes
sakopšana, atbild. persona – Edgars Mekšs, Aivars
Strazds, tālr. 29255584.
Nirzas ciema teritorija, atbild. persona –
Andris Valeinis, tālr. 29481616.
Briģu ciema teritorija, atbild. persona – Andris
Valeinis, tālr. 29481616.
Dzirnavu iela Ludzā, atbild. persona –
Aleksandrs Narnickis, tālr. 26171064.
Ķiršu un Pauguru ielu krustojums Ludzā,
atbild. persona – Marija Tabūne, tālr. 20058981.
Piemiņas vietas uzkopšana Garbaru mežā,
atbild. persona – Fridijs Bokišs, LSDP, tālr.
29489010.
Saraksts tiks papildināts, jo vēl tiek pieteiktas
talkošanas vietas.
Lielās Talkas koordinatora Ludzas novadā
Aivara Strazda kontakti: tālr. 29255584,
e-pasts: aivars.strazds@ludza.lv

Aicinām jauniešus pieteikties
darbam vasaras brīvlaikā
Ludzas novada pašvaldība aicina jauniešus
vecumā no 15 līdz 19 gadiem pieteikties darbam
vasaras brīvlaikā.
Lai pieteiktos dalībai šai pasākumā, ir jāaizpilda
veidlapa (publicēta mājaslapā www.ludza.lv).
Aizpildīto veidlapu līdz 2018. gada 11. maijam
lūdzam iesniegt pašvaldībā 312. kabinetā (Raiņa
iela 16, Ludza, Ludzas novads).
Š.g. 22. februārī Ludzas novada dome ir apstiprinājusi Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības
programmu, kura paredz 2018. gada vasaras
brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) nodarbināt
60 skolēnus vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kas
Ludzas Novadpētniecības muzejā
19. maijā notiks
Starptautiskās akcijas
„Muzeju nakts 2018“
pasākums „Iešūposim labu
noskaņojumu“.
Programma:
20.00 – Isnaudas amatierteātra izrāde „Pašu
audzināts“ pēc J. Alunāna lugas motīviem.
21.00 – Izstādes „Iedvesmas šūpulī“ atklāšana.
21.30 – Zaļumballe un radošās darbnīcas.

2017./2018. mācību gadā ir mācījušies vispārizglītojošās skolās, profesionālās izglītības iestādēs vai
tām pielīdzinātās mācību iestādēs, un kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Ludzas novads. Priekšroka dalībai
pasākumā tiks dota tiem skolēniem, kuri netika nodarbināti Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā 2017.gadā.
Pašvaldības mājaslapā publicētas darba devēju
piedāvātas brīvas vakances.
Plašāka informācija par Ludzas novada skolēnu
nodarbināšanas iespējām un nosacījumiem vasaras
brīvlaikā ir pieejama pašvaldības interneta vietnes
sadaļā “Uzņēmējdarbība” > “Jaunumi”.
1. maijā Ludzā – PAVASARA SKRĒJIENS
“Ludza RUN”
Sacensību sākums plkst. 11.00. Pulcēšanās
Ludzas pilsētas stadionā.
Sporta distance (6 km) vecumgrupas:
sievietes -15; -20; -30; -40; +40;
vīrieši -15; -20; -30; -40; +40.
Tautas distance (2 km): sievietes, vīrieši, jaunieši 10, jaunietes -10.
Dalībnieki sacensībām var pieteikties sacensību
dienā no plkst. 10.00.
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Ludzā plānots izveidot multifunkcionālu
dienas centru
Domes sēdē š.g. 12. aprīlī lemts par Ludzas novada
pašvaldības saskaņojumu Latgales plānošanas reģiona
(LPR) deinstitucionalizācijas plānā piedāvātajam infrastruktūras risinājumam. Nolemts saskaņot LPR deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.g. iekļauto Ludzas
novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu,
finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības.
Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Meikšāns
informē, ka Ludzas novada pašvaldība ir iesaistījusies
LPR īstenotajā deinstitucionalizācijas projektā, lai
Ludzas novadā palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu
un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību
dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem
un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Ludzā ir
plānots sakārtot infrastruktūru, izveidojot multifunkcionālu dienas centru pašvaldībai piederošajā ēkā 18.
novembra ielā 17a, Ludzā, lai minētās iedzīvotāju
grupas varētu saņemt četrus pakalpojumus:
pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem būs
pieejams Dienas aprūpes centrs un Specializētās darbnīcas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem būs
pieejams Dienas aprūpes centrs un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs.
Ēku 18. novembra iela 17a plānots siltināt, nomainīt
jumta segumu, ielikt jaunus logus, pārbūvēt iekštelpas,
apkures, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu.
Domes sēdē 12. aprīlī tika apstiprināts finansējums
šīs infrastruktūras attīstībai – 717 790 eiro, tajā skaitā
ERAF finansējums – 85%, pašvaldības jeb nacionālais

līdzfinansējums – 15% apmērā. Finansējums pieejams
darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu
ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākumā „Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.
2017. gadā pašvaldības Sociālais dienests ir apzinājis
personu loku, kam būtu nepieciešami deinstitucionalizācijas
projektā pieejamie pakalpojumi.
Pašvaldība jau ir izsludinājusi iepirkumu projektēšanas
darbiem. Šogad plānots izstrādāt tehnisko dokumentāciju
un izsludināt iepirkumu būvdarbiem. 2019. gadā plānots
uzsākt būvdarbus, lai 2020. gadā ēka būtu sakārtota un
pielāgota pakalpojumu sniegšanai.

Ciematos tiks sakārtota
adresācijas sistēma
12. aprīlī notika domes ārkārtas sēde, kuras darba
kārtībā bija 9 jautājumi. No tiem 8 – par adrešu maiņas apstiprināšanu astoņos Ludzas novada ciematos: Kivdolovas
c. (Pureņu pagastā), Tutānu c. (Cirmas pag.), Ņukšu c.
(Ņukšu pag.), Pildas c. (Pildas pag.), Brigu c. (Briģu pag.),
Nirzas c. (Nirzas pag.), Vecslabadas c. (Istras pag.),
Rundēnu c. (Rundēnu pag.).
Ludzas novada pašvaldība saņēma Valsts zemes dienesta
vēstuli, kurā norādīts, ka Adrešu informācijas sistēmā
Ludzas novadā ir reģistrētas adreses, kuras neatbilst
Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu
Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 14. punkta prasībām, kurš
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas,
apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru
ar piesaisti ielas nosaukumam.
Adresācijas veidošanas obligātās prasības, kuras Ludzas
novada pašvaldībai ir jāievēro, ir noteiktas ar Adresācijas
noteikumiem. Saskaņā ar tiem domei bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju ir tiesības piešķirt
adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un
mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst Adresācijas noteikumos minētajām
prasībām.
Adresācijas sistēmai piemēro konkrētus pamatprincipus,
tajā skaitā: administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties; ciema viensētas, ēkas un apbūvei paredzētas
zemes vienības nosaukumā nedrīkst izmantot vārdu savienojumu, kas satur fiziskas personas vārdu un uzvārdu un
informāciju par saimnieciskās darbības formu u.c..

Domes sēdē 27. martā lemts par dažādiem jautājumiem
27. martā notikušajā Ludzas novada pašvaldības
domes sēdē deputāti lēma par kopumā 26 darba
kārtības jautājumiem.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmu apguvi,
lietderīgi izmantotu pašvaldības un valsts finansējumu,
pedagogu personāla un materiālos resursus, nolemts ar
2018. gada 31. augustu reorganizēt Ludzas novada Nirzas
pamatskolu, apvienojot to ar Pildas pamatskolu. (Plašāka informācija – šī izdevuma 3.lappusē).

Zemes noma, adreses u.c. jautājumi
Pieci domes sēdes darba kārtības jautājumi saistīti ar
zemes lietām: zemes nomas līgumu slēgšana (attiecībā uz 23
zemes gabaliem), zemes nomas līguma termiņa pagarināšana
(5 līgumi), privāta zemes īpašuma sadalīšana, izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu (4 jauni īpašumi), mainīts 0,77 ha
lielas zemes vienības daļas Nirzas pagastā lietošanas mērķis
(SIA „Tele Tower” to nomā elektronisko sakaru tīkla bāzes
stacijas izveidošanai un uzturēšanai).
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu
likumu un atbilstoši “Adresācijas noteikumos” noteiktajiem
adreses piešķiršanas pamatprincipiem dome pieņēma
lēmumu apstiprināt sarakstu par adrešu maiņu zemes
vienībām un to funkcionāli saistītām ēkām Ludzas novada
Isnaudas pagasta Martišu ciematā un Ņukšu pag. Ņukšu
ciematā.

Īpašumu atsavināšanas jautājumi
Izskatot privātpersonu iesniegumus, lemts par īpašumu
atsavināšanas jautājumiem:
* nolemts nodot atsavināšanai dzīv. Nr. 4, Stroda ielā 42,
Ludzā, uzsākot attiecīgu procedūru;
* nolemts izbeigt dzīv. Nr.4, Skolas ielā 18, Ludzā, atsavināšanas procedūru, jo tā īrniece – atsavināšanas ierosinātāja
noteiktā termiņā nav samaksājusi domes lēmumā norādīto
summu un nav iesniegusi atbildi par samaksas termiņu (pārdošanas cena apstiprināta domes sēdē 27.10.17.).
Apstiprināti kustamās mantas – kinoaparatūras Meo-5,
š.g. 14. marta izsoles rezultāti. Par izsoles uzvarētāju atzīts
Jānis Freibergs no Talsu novads kā vienīgais pretendents,
kas piedalījās izsolē. Viņš nosolīja augstāko cenu EUR
160,00 t.sk. PVN.

Ilgtermiņa aizņēmumi
Dome nolēma lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomi atļaut ņemt Valsts kasē
Ludzas novada pašvaldībai divus ilgtermiņa aizņēmumus:
* divu vieglo pasažieru automašīnu un viena pasažieru
autobusa iegādei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
kopsummā – 115 000 EUR apmērā ar Valsts kases noteikto
procentu likmi uz 7 gadiem.
* Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(LEADER) projekta „Aprīkojuma iegāde Ludzas novada
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pagastu bibliotēkām iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” īstenošanai – EUR 27 204 apmērā ar Valsts kases
noteikto procentu likmi uz 5 gadiem.

Piešķirti domes Atzinības raksti
Nolemts ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un
naudas balvu apbalvot:
* Istras pagasta lopkopības pārraudzei Ainai Rokolei –
par ilggadēju, godprātīgu darbu un dzīves jubilejā (balva –
100 eiro);
* Ludzas TN vecākās paaudzes deju kolektīvu “Atvasara”
– par ieguldījumu novada kultūrvides veidošanā un Dziesmu
un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, sveicot 30 gadu
jubilejā (balva – 250 eiro).

* Tika nolemts vienoties ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju Ludzas pilsētā – SIA „Ludzas ATU” par
reisu pēc maršruta Romandova - Runtorta un Runtorta Romandova nodrošināšanu 2018. gada 31. martā, 1. un 8.
aprīlī (Lieldienās), un visiem pasažieriem šajās dienās šajā
maršrutā tika nodrošināta pārvadāšana bez maksas, izdevumus
298,87 eiro apmērā sedzot no pašvaldības budžeta.
* Atļauts SIA “VESTA S” līdz 2020. gada 31.
decembrim organizēt lielās tirgus dienas katra mēneša otrajā
Ludzā, Tālavijas ielā (posmā no Kr. Barona ielas līdz Raiņa
ielai), Raiņa ielā (posmā no Latgales ielas līdz Tālavijas
ielai) un Tirgus ielā (posmā no Latgales ielas Tālavijas
ielai). Noteikta 50 eiro plus PVN liela nomas maksa par šī
pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanu lielās tirgus
dienas organizēšanai.
Domes sēdē skatīti arī citi jautājumi.

Meklē Ludzas novada BJC
piemērotas telpas
Šī gada 6. maijā beidzas starp Ludzas rajona padomi un
SIA “Agroķīmija” noslēgtā līguma par telpu nomu Bērnu un
jauniešu centra (BJC) vajadzībām termiņš. Ludzas novada
pašvaldības rīcībā nav telpu, kas būtu piemērotas Ludzas
novada BJC darbībai. Tāpēc pašvaldībai nepieciešams
izpētīt nekustamā īpašuma nomas iespējas Ludzas pilsētā,
lai nodrošinātu BJC ar atbilstošām telpām. Domes sēdē
deputāti vienbalsīgi nolēma organizēt telpu piedāvājumu
atlasi un apstiprināja telpu nomas piedāvājumu atlases
kārtības noteikumus.
Maksimālais telpu nomas termiņš – līdz 12 gadiem.
Nomas objekts – telpas no 500 m2 līdz 700 m2 platībā.
Nomas telpām ir jāatrodas Ludzas pilsētas centrā
(detalizēti noteikts Telpu nomas piedāvājumu atlases
noteikumos – publicēti www.ludza.lv).
Nomas telpām jābūt aprīkotām ar ūdensapgādi, kanalizāciju,
elektroenerģijas padevi, ar interneta pieslēgumu (vai jābūt
iespējai aprīkot ar interneta pieslēgumu).
Blakus Nomas telpām ir jābūt automašīnu stāvvietai.
Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada
2.maijam, plkst.10.00, Ludzas novada pašvaldībā (Raiņa
ielā 16, Ludza, LV – 5701, 312. kabinets). Ar telpu nomas
atlases kārtību var iepazīties Ludzas novada pašvaldībā
(312.kab.) un pašvaldības mājaslapā (www.ludza.lv):
„Nomas objekta – nekustamā īpašuma/telpu Ludzas novada
Bērnu un jauniešu centra darbības nodrošināšanai –
piedāvājumu atlases noteikumi”.
Kontaktpersona: Eleonora Obrumāne, tālr.:657 22189,
27704686, e - pasts: bjc@ludza.lv/.

Apstiprināti jauni atkritumu
savākšanas tarifi pagastos
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju par atkritumu savākšanas apjomu katrā konkrētajā pagastā, Ludzas novada domes 28.03.2018. sēdē
apstiprināta jauna sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas maksa.
Ludzas novada pašvaldības pagastu administratīvajās teritorijās atkritumu savākšana un izvešana tiek organizēta ar
Ludzas novada pašvaldības pagastu pārvalžu starpniecību.
Pakalpojuma maksas apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas apjomus.
No šā gada 1. aprīļa nedaudz samazināsies maksa par
sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu Isnaudas pagasta
Kreiču ciemā, Briģu, Cirmas, Istras un Rundēnu pagastos.
Sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas maksa
iedzīvotājiem
N.
p.
k.

1.
2.
3.
4.
5.

BriƧu pagasts
Cirmas pag.
Isnaudas pag.
Kreiþu ciems
Istras pag.
RundƝnu pag.

Faktiskais
daudzums
(m3 gadƗ)

Tarifs
par 1 m3

KopƝjƗs
izmaksas
(EUR)

Pakalpojuma
saƼƝmƝju
skaits

Maksa no
cilvƝka
mƝnesƯ (EUR
bez PVN)

116.1
265.6
18.89

10.72
10.72
10.72

1244.59
2847.23
202.50

71
170
14

1.46
1.40
1.21

244.62
195.4

10.72
10.72

2622.33
2094.69

178
124

1.23
1.41

No šā gada 1. augusta palielināsies maksa par sadzīves
atkritumu savākšanu un izvešanu Isnaudas pagasta Martišu
un Istalsnas ciemā, Nirzas, Ņukšu, Pildas un Pureņu pagastos.
Sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas maksa
iedzīvotājiem
j

Dažādi jautājumi
* Domes sēdē tika nolemts piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu divām biedrībām: Ludzas 2. vidusskolas biedrībai
“RIK” – EUR 150 apmērā erudīcijas konkursa organizēšanai;
Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” – EUR 60 koncerta
“Pavasara motīvi” organizēšanai š.g. 20. aprīlī Ludzas TN.

N.
p.
k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Isnaudas pag.
Martišu ciems
Isnaudas pag.
Istalsnas ciems
Nirzas pag.
ƻukšu pag.
Pildas pag.
PureƼu pag.

Faktiskais
daudzums
(m3 gadƗ)

Tarifs
par 1 m3

KopƝjƗs
izmaksas
(EUR)

Pakalpojuma
saƼƝmƝju
skaits

Maksa no
cilvƝka
mƝnesƯ (EUR
bez PVN)

147.3

10.72

1579.06

94

1.40

48.95

10.72

524.74

29

1.51

175.5
84.26
137.79
88.17

10.72
10.72
10.72
10.72

1881.36
903.27
1477.11
945.18

103
72
107
76

1.52
1.05
1.15
1.04
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Nirzas
pamatskola tiks
reorganizēta
28. martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu reorganizēt Ludzas novada Nirzas pamatskolu ar 2018.gada
31.augustu, apvienojot ar Pildas pamatskolu.
Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Sarmīte Gutāne informē:
Nirzas pamatskola 2017./2018. mācību gadā īsteno pamatizglītības programmu, kur 1.-9. klasēs mācās 35
skolēni. Šajā mācību gadā nav skolēnu 2. un 4. klasēs, 1.
klasē – 1 skolēns. Skolēnu skaits ir nepietiekams, lai nokomplektētu klases un organizētu kvalitatīvu mācīšanu un
mācīšanos nākamajos mācību gados.
2017. gada 7. novembrī novada domes un pašvaldības
vadība Nirzas pamatskolā noorganizēja tikšanos ar skolas
pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, skolēnu vecākiem
un aizbildņiem, sabiedrības pārstāvjiem par Nirzas pamatskolas situāciju un skolas iespējamo reorganizāciju,
apvienojot ar Pildas pamatskolu 2018. gada vasarā, kā arī
izglītības aktualitātēm novadā, izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, Ludzas novada Izglītības stratēģijas 2016. –
2022. gadam un Ludzas novada izglītības iestāžu
optimizācijas plānu 2016. – 2022. gadam īstenošanu.
Nirzas pamatskolas pedagogu darba slodzes ir nelielas,
7 pedagogi ir pamatdarbā, 4 pedagogi – amatu savienotāji,
brauc no citām skolām. Darbs skolā organizēts apvienotajās
klasēs: 1.-3. kl., 5.-7. kl., 6.-8. kl. un 9. klase. Šogad
pamatskolu beidz 12 skolēni.
2018./2019. mācību gadā skolā plānoto skolēnu skaits
20 vai 21, tajā skaitā 4 skolēni no SIA “Bērnu oāze”, līdz
ar to tiktu apvienotas 1., 2., 4. klases – 5 vai 6 skolēni; 6. ar
7. klasi – 7 skolēni; 8. ar 9. klasi – 8 skolēni.
Nirzas pamatskolas skolēni piedalās novada pašvaldības
organizētajos pasākumos. Novada mācību priekšmetu
olimpiādēs, valsts pārbaudes darbos izglītojamo sasniegumi
ir viduvēji. Skolēniem interešu izglītības iespējas ir
minimālas. Ģimeņu finansiālās iespējas ir ierobežotas,
pagastā un novadā trūkst darba vietu.
Pedagogi un skolēnu vecāki izprot izveidojušos situāciju.
Ludzas novada domes vadība, Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas deputāti kopā ar
Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
speciālistiem ir izanalizējuši demogrāfisko situāciju Nirzas
pagastā, kā arī blakus esošajos pagastos, Nirzas pamatskolas
turpmākās pastāvēšanas iespējas un secinājuši, ka bērnu
skaits samazinās, skola ir jāreorganizē, pamatojoties uz
Ludzas novada Izglītības stratēģiju 2016. - 2022. gadam
un Ludzas novada izglītības iestāžu optimizācijas plānu
2016. - 2022. gadam.
Ludzas novada teritorijā ir izstrādāti maršruti, organizēta
skolēnu pārvadāšana uz skolām un atpakaļ ar pagastu autobusiem.
Attālums no Nirzas pamatskolas līdz Pildai – 19 km,
līdz Ludzai – 22 km, līdz Zilupei – 13 km. Ludzā šogad ir
pabeigta skolu dienesta viesnīcas renovācija un modernizācija,
īstenojot ERAF projektu “Ludzas vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides modernizācija” (Nr.8.1.2.0/17/I/003).
Atbilstoši likumdošanas prasībām skolu izvēlēsies
skolēnu vecāki, bet pašvaldība nodrošinās skolēnu pārvadājumus un savstarpējo norēķinu apmaksu. Pamatdarbā
strādājošie 7 Nirzas pamatskolas pedagogi tiks nodrošināti
ar darbu citās novada skolās.
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Ludzas pilsētas ģimnāzija un dienesta
viesnīca aprīkotas ar jaunām mēbelēm

Noslēdzas viens no projekta ”Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija”
(Proj.Nr.8.1.2.0/17/I/003) posmiem. Projekta kopējās
izmaksas ir nedaudz vairāk kā 2,4 miljoni, to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Pagājušā gada decembrī noslēdzās viena no šī apjomīgā
projekta aktivitātēm – Ludzas pilsētas ģimnāzijas (LPĢ)
pārbūve, nodrošinot tajā inovatīvus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus. Lai padarītu ergonomisku
mācību vidi, bija nepieciešamas jaunas mēbeles. Daļa tika
iegādāta pērn, tās bija pieejamas uzreiz pēc ēkas renovācijas
atklātajās klašu telpās. Daļu sarežģītāko mēbeļu un iekārtu
nācās pasūtīt atsevišķi.
Par šobrīd paveikto informē projekta vadītāja Ilona
Mekša.
Gada sākumā tika noslēgti vairāki līgumi:
18.01.2018. tika noslēgts līgums ar SIA “THOMSON
Furniture” par mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegādi
Ludzas dienesta viesnīcai.

07.02.2018. noslēgts līgums ar SIA “STANDARD
Latvija” par mēbeļu un iekārtu iegādi Ludzas pilsētas ģimnāzijai
14.02.2018.noslēgts līgums ar SIA “VITRUM mēbeles
un iekārtas” par laboratorijas mēbeļu iegādi.
Visas mēbeles LPĢ jau ir piegādātas un uzstādītas.
Mēbeles ir ļoti kvalitatīvas. Iepriecina, ka uzņēmumu
darbinieki ļoti ātri un profesionāli veica mēbeļu komplektēšanu
un uzstādīšanu. Arī dienesta viesnīca ir pilnībā aprīkota ar
mēbelēm un nepieciešamo aprīkojumu.
Ģimnāzijā ir modernizēta bibliotēka un izveidots
mūsdienīgs Informācijas centrs, kur skolēni var ne tikai
paņemt grāmatas, bet arī izmantot datortehniku, lai iegūtu
jaunas zināšanas, jo bibliotēka kalpo arī kā datorlasītava.
Informācijas centru skola izmanto arī dažādu ārpusklases
pasākumu un mācību nodarbībām grupās, jo šī telpa
aprīkota ar mobiliem soliem un galdiem, te pieejams
projektors un ekrāns, un, protams, datortehnika.
LPĢ var lepoties ar modernu laboratoriju, kuru aprīlī
ļoti atzinīgi novērtēja arī projekta “Erasmus+” dalībnieki
no citām valstīm – no Itālijas, Spānijas un Igaunijas.
Laboratorijā ir ērti un patīkami darboties, jo tās iekārtojums
ir funkcionāli pārdomāts, mēbeles ir kvalitatīvas, krāšņas
un modernas. Cerams, ka šie uzlabojumi skolēnus vairāk
pievērsīs dabaszinību priekšmetu apguvei.
Arī mājturības kabinets meitenēm ir piedzīvojis lielas
pārvērtības, jo ir modernizēta virtuve – tā ir aprīkota ar
daudzveidīgām iekārtām. Jāteic, tik apjomīgas pārmaiņas
mājturības kabinetā nav bijušas vismaz 30 gadus. Tagad te
ir divas virtuves iekārtas, katra aprīkota ar visu iebūvējamo
tehniku un iekārtām: ledusskapi, cepeškrāsni, elektrisko

virsmu, tvaika nosūcēju, trauku mazgājamo mašīnu.
Arī zēnu tehnoloģiju kabinets ir pārbūvēts, tagad tas
atrodas skolas ēkas 1. stāvā. Arī šis kabinets aprīkots ar
modernām tehnoloģijām un jauniem ēveļsoliem.
LPĢ ierīkota jauna multifunkcionāla telpa, kura aprīkota
ar atbilstošām mēbelēm un IT, šī telpa paredzēta skolēniem,
lai viņi varētu pilnveidot publiskas uzstāšanās un
prezentēšanas prasmes. Jaunieši šo telpu var izmantot gan
kā skolēnu padomes tikšanās vietu, gan organizējot
dažādus pasākumus, gan arī vienkārši pēc stundām pavadīt
brīvo laiku ar vienaudžiem.
Ir padomāts par sadzīvi. LPĢ tagad ir labiekārtotas arī
tualetes, tās ir plašas, mūsdienīgas, kas arī nav mazsvarīgi.
Skolā ir uzstādīti 96 mantu glabāšanas skapīši ar kodu
atslēgām, un bērniem tagad nav jāuztraucas, ka pazudīs vai
netiks pienācīgi pieskatīta kāda dārgāka manta, to vienkārši
var novietot skapītī, uzstādot savu kodu.
Visas iegādātās mēbeles, skolēnu soli un gali, skolotāju
krēsli ir ergonomiski – tos var lieliski adaptēt katra cilvēka
personīgajām vajadzībām, kas ir būtiski, veidojot kvalitatīvam
mācību darbam piemērotu vidi.

Mācību process Ludzas pilsētas ģimnāzijā ir modernizēts,
uzlabots. Šajā mācību iestādē ir aprobētas jaunas mācību
metodes un programmas, iegādātas visjaunākās tehnoloģijas,
kuras pedagogi pakāpeniski cenšas izmantot mācību
procesā. Visas mācību telpas ir pārveidotas un aprīkotas ar
IT un jaunām mēbelēm, skola ir ieguvusi jaunu veidolu.
Pašvaldība uzskata, ka viens no projekta ”Ludzas
vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija”
mērķiem ir sasniegts, jo LPĢ tiešām ir viena no
modernākajām skolā Latgalē, ja ne Latvijā.
Šogad un nākamgad, īstenojot minēto projektu, turpināsim
uzlabot Ludzas vispārizglītojošo skolu sporta infrastruktūru
(paredzēts finansējums LPĢ stadiona labiekārtošanai un
topošā baseina dušas telpu un ģērbtuvju ierīkošanai).
Kā arī tiek turpināti fasādes krāsošanas darbi, pārbūvējot
Ludzas 2. vidusskolas internāta ēku par Dienesta viesnīcu.
Projekts “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību
vides modernizācija” tiek īstenots darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta
mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi“
ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Atbalstīts projekts jauna pianīna iegādei

Šis projekts tiek realizēts ar Valsts Kultūrkapitāla
fonda un
Ludzas novada pašvaldības finansiālu atbalstu
Piedaloties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
“Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana” konkursā, finansējumu 3000
EUR apmērā jauna pianīna “Essex EUP-116 E” iegādei saņēmis Ludzas novada pašvaldības izstrādātais projekts
“Mūzikas instrumenta – pianīna iegāde Ludzas Mūzikas
skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai”.
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas mērķis ir
nodrošināt mūzikas un dejas mākslas izglītības izcilību un
starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot mūzikas un
dejas mākslas izglītības iestādēm nepieciešamo materiāli

tehnisko bāzi.
Katru gadu iespēju robežās, gan izmantojot pašvaldības
līdzekļus, gan arī piesaistot projekta finansējumu, Ludzas
Mūzikas pamatskola pilnveido materiāli tehnisko bāzi.
Šogad Ludzas Mūzikas skola svinēs 60 gadu jubileju.
Skolā viena no populārākajām un lielākajām profesionālās
ievirzes klasēm, kura tika atvērta līdz ar skolas dibināšanu
un darbojas arī tagad, ir taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle. Klavieres ir viens no pazīstamākajiem mūzikas
instrumentiem un ir ļoti svarīgs palīglīdzeklis dažādu
skaņdarbu iestudēšanai. Klavieres plaši izmanto kā soloinstrumentu un dažādos kameransambļos. Lielākā daļa
mūzikas skolas audzēkņu klavierspēli apgūst arī kā
papildus specialitāti, tāpēc šogad tika plānots iegādāties
jaunu pianīnu.
Mūzikas skolas instrumentārija atjaunošana nodrošina
Ludzas Mūzikas skolas pedagogiem un audzēkņiem
mūsdienu prasībām atbilstošus apstākļus mācību darbam,
kā arī veicina skolas konkurētspēju.
Projektu vadītāja Ilona Mekša
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Radīt jaunas iespējas

Pēdējā laikā bibliotēkas ir kļuvušas par bērnu un
pusaudžu iecienītu satikšanas vietu, kur viņi var
pavadīt brīvu laiku, izmantojot internetu un
spēlējoties ar draugiem – it īpaši tas skar bērnus,
kuru vecāki nevar iegādāties datoru vai apmaksāt
interneta pieslēgumu mājās. Ludzas pilsētas galvenās
bibliotēkas (LV), Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēkas (LT) un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbinieki ievēroja bērnu interesi un uzsāks darbu
kopīgā projektā “Interaktīvās izglītības telpa efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās
integrācijas veids”, lai radītu apstākļus Ludzas,
Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkās mazaizsargātu ģimeņu bērnu sociāli-ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai, tādējādi veicinot dzīves apstākļu uzlabošanos
Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā. Projekta
saīsinātais nosaukums angliski ir OPEN UP, kas
latviski nozīmē “radīt jaunas iespējas”.

Projekta atklāšanas sapulce Ludzā
04.04.2018.
Projekta ietvaros bibliotēkas rudenī sāks apmācības
bērnu grupām Ludzā (LV), Jēkabpilī (LV) un
Rokišķos (LT), kuru ietvaros viņi apmeklēs dažādas
iestādes, uzņēmumus un organizācijas, lai iepazītos
ar to darbu. Viņiem tiks organizētas interaktīvās
spēles ar Xbox spēļu konsoli, viņi veidos video un
prezentācijas. Partneri rīkos divas nometnes –
vienu Jēkabpilī (LV) un vienu Rokiškos (LT).
Bibliotekāri tiksies ar saviem ārzemju kolēģiem un
dalīsies pieredzē – tiks organizēti trīs kopīgi
semināri un mācību brauciens uz Berlīni. Rokišķu
rajona pašvaldības bibliotēkas telpas tiks izremontētas
un kļūs piemērotākas bērnu nodarbībām. Visu
partneru bibliotēkas iegādāsies datorus un portatīvos
datorus, Xbox spēļu konsoles, interaktīvās tāfeles
u.c. interaktīvai izglītībai un spēlēm. Projekta

rezultātā modernizētās bibliotēkas nodrošinās pašattīstības iespējas bērniem no mazaizsargātām ģimenēm, piedāvājot viņiem iespēju paplašināt redzesloku, apmeklējot dažādas iestādes, izmantojot
interaktīvās izglītošanās iespējas, lasot grāmatas,
kopīgi skatoties filmas – lai šie bērni pavadītu brīvu
laiku, iegūstot jaunas iemaņas, pateicoties mūsdienu
tehnoloģijām.
28. martā Ludzas novada pašvaldība kā projekta
vadošais partneris ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju parakstīja Finansēšanas līgumu
par šī projekta īstenošanu. Projekts startēja 1. aprīlī,
un partneri paspēja īstenot jau divas aktivitātes –
Ludzā notika pirmā projekta partneru tikšanās un 9.
aprīlī Rokišķu publiskā bibliotēka organizēja
semināru “Kompetenču uzlabošana darbā ar bērniem
no sociāli atstumtām ģimenēm”. Semināru vadīja
Lietuvas Ģimenes attiecību Institūta psiholoģe
lektore Egle Kalinauskiene. Mūsu novada 10 bibliotekāres ieguva ne tikai sausu teorētisku informāciju,
bet arī pastrādāja praktiski. Ludzas, Jēkabpils un
Rokišķu bibliotekāri diskutēja par dažādām
situācijām, analizējot kā bērnu, tā arī pieaugušo uzvedību un meklējot loģiskus situācijas atrisinājumus.
Dalībnieki mācījās atpazīt bērnu uzvedības veidus,
diskutēja par to, kā reaģēt konkrētajās situācijās.
Bibliotekāri varēs pielietot šo pieredzi uzreiz,
strādājot bibliotēkā, bet it īpaši tā noderēs šī gada
rudenī, kad visi projekta partneru bibliotēkas sāks
vadīt nodarbības konkrētām bērnu grupām.
Projektu OPEN UP finansē Eiropas Savienība.
Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR.
Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Ludzas novada
pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 50 849,76
EUR, t.sk. 43 222,30 EUR būs ES finansējums.
Projektu vada Ludzas novada pašvaldība, un tas
ilgs 20 mēnešus, tāpēc mēs periodiski publicēsim
interesantu informāciju par to, kas mums ir
izdevies. Ja jūs esat ieinteresēti saņemt papildus informāciju par to, sazinieties ar projekta vadītāju
Violu Andruščenko (tālr. 65707131; viola.andruscenko@ludza.lv). Par aktivitātēm, kas notiks Ludzas
pilsētas galvenajā bibliotēkā, informāciju var sniegt
tās direktore Inta Kušnere vai bibliogrāfe Viorika
Vasilovska (65781191; biblio@ludza.lv).
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības
finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild
Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos
nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Rakstu sagatavoja projektu vadītāja
Viola Andruščenko un
Inta Kušnere, Ludzas pilsētas galvenās
bibliotēkas direktore

Handbola aktualitātes
Virslīgā abas mūsu komandas cīnās par
bronzu.
SK “Latgols” vīri cīņā par bronzu SynotTip
handbola Virslīgā, tiekoties ar “Ogre/Miandum”,
panākuši izlīdzinājumu. Sērijas nākamās spēles
notiks šo piektdien, 27. aprīlī, Ogrē, un šo svētdien,
29. aprīlī, plkst. 18.00, Ludzā, un 5. maijā Ogrē.
Latvijas čempionātā sievietēm “Latgols” turpina
cīņu par 3. vietu, tiekoties ar “REIR Dobele”.
Spēļu kalendārs: šo svētdien, 29. aprīlī, 16:00
Ludzā, 6. maijā Dobelē, 12. maijā 15:00 Ludzā.
“Latgols juniori” triumfē 1. līgas čempionātā.
21. aprīlī Aizkrauklē par Latvijas čempionāta 1.
līgas uzvarētāju kļuva Ludzas komanda „Latgols
juniori“, kas aizraujošā finālā pēcspēles metienu
sērijā ar 38:36 pārspēja „Celtnieks Rīga-2“.

Viss paliek, viss,
kas sarūpēts reiz rūpēs.
Lai svētīts tas,
kam krājums neizkūpēs.
Lai svētīts tas, par ko tūkstoš tumsās gāji,
par ko ar visu mūžu liecināji.
(B. Mārtuževa)
Sirsnīgi sveicam skaistā dzīves jubilejā ikvienu novadnieku,
kuram šūpuļsvētki ir šomēnes! Bet jo īpaši sveicieni jums,
mūsu cienījamie sirmgalvji:
Eleonora Benga Ludzā,
Janīna Suharevska Ņukšu pag.,
Leons Zīmelis Ludzā,
Vera Arsenjeva Ludzā,
Ņina Osipova Ludzā,
Broņislava Cviklinska Istras pag.,
Artemijs Timofejevs Ludzā,
Marija Kūkoja Ludzā,
Anēļa Urtāne Isnaudas pag.,
Anna Lazarčuka Ludzā,
Stefānija Igovena Ludza,
Zoja Lisenoka Istras pag.,
Helēna Kučāne Pureņu pag.,
Ipatijs Bojarinovs Ludzā,
Marija Kovaļkova Ludzā,
Genovefa Nagle Ludzā,
Vladislava Konovalova Ludzā,
Broņislava Fanarkova Istras pag.,
Ivans Stepičevs Ludzā,
Anna Novicāne Ludzā.
Valentīna Mikitanova Pildas pag.,
Lai stipra veselība un mīlestības caurstrāvoti turpmākie
dzīves gadi!
Ludzas novada pašvaldība

Koris “Austrumstīga” skatē iegūst
I pakāpes diplomu
15. aprīlī Rēzeknes Kultūras namā notika koru skate,
kurā piedalījās arī Ludzas TN jauktais koris “Austrumstīga”,
ko vada Lolita Greitāne un Evita Podoļeca. “Austrumstīga”
skatē ieguva I pakāpes diplomu.
Rēzeknes koru apriņķa skatē piedalījās 4 jauktie kori, 1
senioru un 1 vīru koris, kā arī 7 sieviešu kori. Visiem koriem
skatē bija jāizpilda trīs dziesmas no svētku repertuāra – divus
izlozes skaņdarbus un vienu brīvas izvēles skaņdarbu. Korus
vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra izveidota žūrija.
Izpildījums tika vērtēts, ņemot vērā mākslinieciskā snieguma
un tehniskā snieguma kritērijus.

Ludzas Tautas namā
28. aprīlī plkst. 17.00 – vidējās paaudzes deju kolektīva
“Isnauda” 25 gadu jubilejas un deju kolektīva “Pērle” 5 gadu
jubilejas pasākums “Nabādoj, as byušu”.
30. aprīlī plkst. 18.00 – popgrupas “Cielaviņa 30 gadu jubilejas
koncerts “Teika par mums”.
4. maijā plkst. 15.00 – Kristīnes Želves dokumentālā filma
“Mērijas ceļojums” (Latvijas simtgades filmu sērija). Tas ir stāsts
par jaunu sievieti Mēriju Grīnbergu, kas 2. pasaules kara laikā
izglāba lielu daļu Latvijas muzeju kolekciju. Ieeja uz filmu brīva.
4. maijā plkst. 22.00 – svētku disene “Mūsu mājas – Latvija”
kopā ar DJ SWORD /SONAR MUSIQUE/. Ieeja brīva.

Sarīkojumi novada kultūras iestādēs maijā

Norisinās Ludzas novada 2018. gada čempionāts
handbolā, ko organizē Ludzas novada pašvaldība.
Sacensībās piedalās 4 vīriešu un 3 sieviešu
komandas. Spēles notiek trešdienās Ludzas novada
2. vidusskolas sporta hallē.
Visai līdzvērtīgas ir vīriešu komandas, pagaidām ļoti
neveicas “Meistaram” – zaudējumi 2 līdz šim spēlētos
mačos, savukārt “Compton” abās līdz šim spēlētajos
mačos uzvarējis. Trīs spēles aizvadījušas komandas
“Admiral” un “Ludzas NSS”, kuru savstarpējā mačā
spēcīgāka bija “Admiral”, ar rezultātu 25:23 gūstot
uzvaru. Vīriešu turnīrā plānots izspēlēt divus apļus.
Līdzīgi rit arī sieviešu komandu “Princeskas”,
“Māzas”, “Latgols” mači, visas komandas ieguvušas
pa 2 punktiem, jo visām ir gan pa vienai zaudētai,
gan pa vienai uzvarētai spēlei. Sieviešu turnīrā
plānots izspēlēt trīs apļus.
Novada čempionāts noslēgsies maijā.

Cirmas pagasta bibliotēkā 3. maijā plkst. 16.30 – teatrāla spēle-izrāde bērniem “Teatrālā lādīte”.
Cirmas TN 13. maijā plkst. 13.00 – Mātes dienai veltīts
koncerts “Ar taureni uz pleca…”
Nirzas TN 12. maijā plkst.13.00 – Mātes dienai veltītā radošā
darbnīca ‘’Pārsteigums’’. 15. maijā plkst.16.00 – pavasara
‘’Mīļkoncerts’’.
Ņukšu TN 13. maijā plkst.13.00 – Mātes dienai veltīts
pasākums „Es savai māmiņai“
Pildas TN 5. maijā plkst. 22.00 – Pavasara balle (iespēja
rezervēt galdiņus). 8. maijā plkst. 9.00 – Pildas TN rīko piemiņas
brīdi pie obeliska ciemata centrā un gājienu uz Brāļu kapiem, lai
noliktu ziedus, godinot Otrā pasaules kara upuru piemiņu un
atzīmējot Nacisma sagrāves dienu.
Rundēnu TN 25. maijā plkst. 17.00 – Ģimenes dienas svētki
“Ilgi un laimīgi.

Aicinām Jūs uz aizraujoši interesantu tikšanos!

Ludzas novada iedzīvotājiem pieejami dušas pakalpojumi
Atgādinām, ka SIA “Ludzas medicīnas centrs” mūsu novada iedzīvotājiem ir pieejami dušas pakalpojumi.
Dušu var izmantot ceturtdienās (sievietes) un piektdienās (vīrieši) no plkst. 10:00 līdz 18:00. Dušas
telpa atrodas “Ludzas medicīnas centra” jaunā korpusa cokolstāvā (Nr. 099). Cena par pakalpojumu
– 2 EUR. Pirms dušas izmantošanas par pakalpojumu jāmaksā SIA “Ludzas medicīnas centrs” kasē, pēc
kases darba laika – steidzamās medicīniskās palīdzības punktā.
Trūcīgās personas, personas ar invaliditāti un pensionāri (kuru pensijas apmērs nepārsniedz 250 eiro)
par pakalpojuma apmaksu var saņemt atvieglojumus 50% apmērā (tas ir – 1 EUR). Trūcīgām un maznodrošinātām personām kasē jāuzrāda Ludzas novada Sociālā dienesta izsniegtā izziņa, bet personām ar
invaliditāti un pensionāriem jāvēršas Sociālajā dienestā (Raiņa ielā 16A, Ludzā), lai saņemtu norīkojumu
dušas pakalpojumu saņemšanai.
Izdevējs: Ludzas novada pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr. М 001168
Tirāža: 3000 eksemplāri
Atbildīgā par izdevumu: Ērika Bondarenko

8. maijā plkst. 12.00 Ludzas pilsētas galvenajā
bibliotēkā (3. stāvā) viesosies Antonija Ferdinanda
Osendovska grāmatas “Cilvēku, zvēru un dievu zemē“
tulkotājs Latvijas radio žurnālists, politiķis
un sabiedrisks
darbinieks Rišards Labanovskis
un vēsturnieks, vēstures
mācību grāmatu autors
Valdis Klišāns.

Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties avīzes veidošanā –
iesniegt aktuālu un interesantu informāciju par notikumiem,
faktiem un cilvēkiem!
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori.

Ludzas pilsētas galvenā
bibliotēka
Adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV-5701
Tālr.: 65707140, fakss: 65707402
E-pasts: erika.bondarenko@ludza.lv
Maketēts un iespiests SIA „Latgales druka”

