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Ludzas novada paðvaldîbas bezmaksas informatîvais izdevums

Varbūt pēc gadiem
Kāds manu dziesmu turpinās,
No manas akas grodiem
Kāds mūža slāpes remdinās.
Bet tagad
Vēl pienācis nav brīdis tas.
Vēl tava dziesma, skolotāj,
Man sirdī maigi skan.
(Līvija Liepdruviete)

Godājamie Ludzas novada pašvaldības
pamatskolu, vidusskolu un arī pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogi!
Skolotāju dienas ieskaņā pateicamies jums par darbu. Mēs augstu vērtējam jūsu ieguldījumu bērnu un jauniešu audzināšanā un izglītošanā,
kā arī visas sabiedrības attīstībā.
Latvijā oficiāli Skolotāju diena tiek svinēta oktobra pirmajā svētdienā, bet reāli – jau piektdien pirms tās, šogad 29. septembrī. Novēlam jums,
cienījamie pedagogi, šajā svētku dienā piedzīvot daudz skaistu brīžu, sajust no jūsu audzēkņiem cieņu un mīlestību, ko īpaši jaunieši kautrējas
izrādīt ikdienā. Paiet skolas gadi, sākas lielā dzīve … un nereti tieši tad
sāc novērtēt skolotāju sniegtās zināšanas un dzīves gudrības.
Paldies jums, godājamie pedagogi, par nepārvērtējamo devumu sabiedrībai!
Ludzas novada pašvaldības vārdā –
domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs

Darba laika izmaiņas
Ludzas novada pašvaldībā un Būvvaldē
Ar 2017. gada 1. oktobri noteiktas izmaiņas Ludzas novada pašvaldības darba laikā.
Turpmāk pašvaldības darba laiks:
katru darbdienu (pirmdien – piektdien) no plkst. 800 līdz plkst. 1700
ar pārtraukumu no plkst. 1200 līdz plkst. 1300.
Ludzas novada Būvvaldei noteikti šādi apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no 1000 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1300).
Otrdienās no 1000 līdz 1800 (pārtraukums no 1200 līdz 1300).
Trešdienās no plkst.1000 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1300).

Līdz 1. novembrim var izvirzīt kandidātus
apbalvojumam “Ludzas novada Goda pilsonis”
“Ludzas novada Goda pilsonis” ir augstākais pašvaldības apbalvojums. Tas
tiek piešķirts cilvēkiem par sevišķiem nopelniem Ludzas novada labā. Kandidātus
šī apbalvojuma piešķiršanai var izvirzīt Domes deputāti, valsts un pašvaldību institūcijas, Ludzas novadā reģistrētas juridiskās personas vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada administratīvajā teritorijā).
Kandidātu izvirzīšana jāveic līdz 1. novembrim, vēršoties ar rakstisku pieteikumu Ludzas novada pašvaldībā (Raiņa ielā 16, Ludzā).
Pieteikumā jānorāda: izvirzāmā kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas dati, nodarbošanās, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija; kandidāta dzīves gājuma apraksts; vispusīgs kandidāta sabiedrisko aktivitāšu apraksts, par kurām ierosināts
piešķirt apbalvojumu “Ludzas novada Goda pilsonis”; informācija par kandidāta pieteicēju, kontaktinformācija. Vēlamas arī citu personu atsauksmes.
Plašāka informācija – www.ludza.lv > Pašvaldība > Apbalvojumi.

Konkurss „Ludzas novada Gada cilvēks”
Līdz 1. novembrim var pieteikt pretendentus konkursam ‘Ludzas novada Gada
cilvēks” 10 nominācijās, atzīmējot cilvēku ieguldījumu savā darbības jomā un novada atpazīstamības veicināšanā: „Gada cilvēks”, „Gada cilvēks izglītībā”, „Gada
cilvēks kultūrā”, „Gada cilvēks sportā”, „Gada cilvēks medicīnā”, „Gada mecenāts”, „Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldības darbā”, „Gada cilvēks
savā amatā”, „Gada jaunietis” (vecumā no 15 līdz 25 gadiem), „Mūža ieguldījums”.
Pretendentus nominācijām var pieteikt: Ludzas novada domes deputāti; darba
kolektīvi (ne mazāk kā 5 cilvēki); reģistrētas biedrības un nodibinājumi (ne mazāk kā 3 biedri); iestādes vai uzņēmuma vadītājs par savas iestādes darbiniekiem;
iedzīvotāju grupas (ne mazāk kā 5 cilvēki).
Nominācijas un apbalvojumus (speciāli veidota Goda zīme un ziedi) piešķir
18. novembra svinīgajā svētku pasākumā.
Kandidātu izvirzīšana jāveic līdz 1. novembrim, vēršoties ar rakstisku pieteikumu Ludzas novada pašvaldībā, Administratīvajā nodaļā (Raiņa ielā 16, Ludzā).
Plašāka informācija - www.ludza.lv > Pašvaldība > Nolikumi, noteikumi
IZMAIŅAS Ludzas novada pašvaldības deputātes Zinaīdas Buligas
pieņemšanas vietā no 1. oktobra:
Zinaīda Buliga iedzīvotājus pieņems Ludzas 2. vidusskolas telpās (P. Miglinīka
ielā 34a, Ludzā), kab. I - 28 otrdienās no plkst. 16:00-17:00.
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Mācību process LPĢ tiks atsākts
pilnīgi modernizētās telpās
Arī septembrī turpinājās Ludzas pilsētas ģimnāzijas (LPĢ) un par Ludzas
2. vidusskolas internāta ēkas pārbūve,
ko veic būvniecības uzņēmumi SIA
“Latgalija” un SIA “Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5”. Darbi norit saskaņā ar
Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projektu
“Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību
vides modernizācija”(Proj.Nr.8.1.2.0/17/I/003),
ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības
fonds.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs
Edgars Mekšs 19. septembrī Latgales reģionālās TV raidījumā informēja, ka skolā būvdarbi notiek intensīvi un tie tiks pabeigti saskaņā ar līguma prasībām līdz 30. oktobrim
(būvnieki pēdējā sapulcē to ir apliecinājuši),
bet sekos rūpīgs objekta pieņemšanas ekspluatācijā process. Tā kā LPĢ ēka ir tā dēvētās 3. grupas būve, kam izvirzītas augstas prasības, tās gatavību ekspluatācijai vērtēs speciālisti no Rīgas – Būvniecības valsts kontroles birojs. Pašvaldība cer, ka izvērtēšana un pieņemšana ekspluatācijā varētu noslēgties novembra vidū.
E. Mekšs uzsvēra, ka skolēni modernizētajās
LPĢ telpās varēs ieiet tikai tad, kad visi darbi tajās būs pilnībā pabeigti un objekts būs nodots ekspluatācijā.

Mācības notiek vienā maiņā
Šobrīd mācību process notiek LPĢ 2. korpusā,
kas paredzēts sākumskolas klasēm, kā arī Ludzas
2. vidusskolas un sporta skolas telpās.
Pašvaldība apzinās, ka ir neērtības, bet jāsaprot
– trīs vasaras mēnešu laikā nebija iespējams veikt
apjomīgus ēkas modernizācijas darbus. Ja tos sāktu agrāk (pavasarī) vai vēlāk, jebkurā gadījumā
mācību process tiktu skarts.
– Mācības pašreiz notiek vienā maiņā, kā to
gribēja gan pedagogi, gan skolēnu vecāki.
Pašvaldība respektēja gan vecāku, gan skolas vadības vēlmes. Un tāpēc mums jāizmanto vairākas ēkas un citas Ludzas izglītības iestādes. Es
aicinu paciest šī brīža neērtības! – sacīja E. Mekšs.
Darbs vienā maiņā bija labākais risinājums,
lai skolēni varētu apmeklēt arī interešu izglītības pulciņus BJC, mūzikas un mākslas skolu.
Regulāri notiek pašvaldības vadības, LPĢ
vadības un vecāku padomes tikšanās, kurās tiek
pārrunāti un izdiskutēti aktuālākie jautājumi,
kas skar mācību procesu.

Ergonomisku mēbeļu iegādei –
iepirkums
Projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides modernizācija” ietvaros paredzēts
ne vien veikt pārbūvi LPĢ ēkā, bet arī iegādāties jaunas ergonomiskas mēbeles un labiekārtot mācību telpas.
Iepirkuma konkurss mēbeļu iegādei ir izsludināts, un 6. oktobrī notiks Atklāta konkursa
piedāvājumu atvēršanas sanāksme. Piedāvājumi
tiks rūpīgi vērtēti pirms lēmuma pieņemšanas.
Pašvaldībai stingri jāievēro visa iepirkumu procedūra, tajā skaitā – lēmuma pārsūdzēšanas termiņi, līgumu noslēgšanas un preču piegādes
laiks u.c. nosacījumi.
Var izveidoties situācija, ka jaunās ergonomiskās mēbeles vēl nebūs iepirktas tad, kad
ēka pēc būvdarbiem būs nodota ekspluatācijā. Šādā gadījumā mācību process LPĢ telpās
sāksies pakāpeniski – klašu telpas tiks aprīkotas
ar vecajām mēbelēm un mācības tajās sāks atsevišķu klašu skolēni.

Visās klasēs – interaktīvas
mācību sistēmas
Tiklīdz pārbūve klašu telpās noslēgsies, SIA
“Certes” speciālisti sāks uzstādīt interaktīvās
mācību sistēmas. Tās ir iepirktas Elektroniskajā

iepirkumu sistēmā (EIS).
Katrai mācību telpai izstrādāts individuāls
elektronisko iekārtu risinājums. Kādā būs interaktīvā tāfele, citā – ekrāns un projektors, bet
katrā būs nodrošināts dators, datu kamera un
kāda no iekārtām. Bez tam katrā klasē tiks uzstādīta arī skaņas pastiprināšanas sistēma, lai
visā telpā vienmērīgi būtu dzirdams pedagoga stāstījums.
Būs izveidotas divas mūsdienīgas datorklases.
Kopā ģimnāzijas vajadzībām projekta ietvaros iegādāti 92 datori, t.sk. 32 planšetdatori.
Būtisku pārbūvi piedzīvo ģimnāzijas bibliotēka, kura tiks pārveidota par modernu informācijas centru. Skolēniem būs pieejami 6
datori, projektors, ekrāns, un, protams, grāmatas.
Šajā multifunkcionālajā centrā būs iespējams
organizēt gan ārpusstundu pasākumus, gan īpašas mācību stundas, jo tajā būs viegli pārvietojamas mēbeles, kuras varēs izvietot piemēroti grupu darbam u.tml..

ERAF finansējums –
vairāk kā 2 miljoni eiro
Jau informējām, ka Ludzas novada pašvaldība izstrādāja projektu “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” 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. Saskaņā ar
24.05.2016. MK noteikumiem Nr. 323 (tajos
formulēti minētās atbalsta programmas īstenošanas noteikumi), Ludzas novada pašvaldībai
maksimāli plānotais ERAF finansējums ir 2
003 858 EUR.
Projekta kopējais budžets nedaudz pārsniedz
2,4 miljonus eiro.
Projekta mērķis ir Ludzas izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Tā īstenošana nodrošinās izglītojamo piesaisti Ludzas pilsētas
vispārējās izglītības iestādēm, izglītības kvalitātes līmeņa paaugstināšanos, skolu materiāli
tehniskā nodrošinājuma uzlabošanos, mācību
procesa modernizēšanu, skolu un internāta infrastruktūras uzlabošanu, līdz ar to arī Ludzas
vispārizglītojošo skolu tēla popularizēšanu.
Ērika Bondarenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pēc augustā notikušajām spēcīgajām lietavām ārkārtējā situācija no 2017. gada
29. augusta līdz 2017. gada 30. novembrim izsludināta 29 novados (t.sk. Ludzas novadā).
Pašreiz vēl notiek informācijas apkopošana par stihijas nodarītajiem zaudējumiem.
Satiksmes ministrijai, Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzdots līdz 29. septembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetam
pieprasījumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu, lai segtu infrastruktūras atjaunošanu plūdu skartajās teritorijās.

Pašvaldības infrastruktūrai
nodarītie postījumi
Jautājumi par plūdu nodarīto zaudējumu kompensēšanu pašvaldību infrastruktūras
objektos un finansējuma piešķiršanu plūdos cietušo mājokļu atjaunošanai ir Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) kompetencē.
Lai savlaicīgi aprēķinātu vajadzīgā finansējuma apmērus, informāciju par pašvaldību
infrastruktūras objektiem nodarītajiem zaudējumiem ministrija pašvaldībām lūgusi sagatavot
līdz 20. septembrim.
Ludzas novada pašvaldība 19. septembrī VARAM iesniedza informāciju un dokumentus
zaudējumu kompensēšanas finansējuma saņemšanai par lietavās un plūdos nodarītiem zaudējumiem pašvaldības infrastruktūras objektiem. Kopumā finansējums tiek prasīts 15 objektiem, tajā skaitā J. Soikāna Ludzas mākslas skolai, dzīvojamajai mājai “Muita” Isnaudas
pag. Jurizdikā, sūkņu stacijai Nirzā, ielām, grāvjiem un kanalizācijas sūkņiem Ludzā, autoceļam Zeļčeva – Biži – Dubinova Cirmas pagastā. Pēc tam tika izsūtīta papildus informācija
par zaudējumu tiltam pāri Ilžas upei uz pašvaldības ceļa Pilda – Tjapši – Gajeva. Te ir
konstatēti pamatnes bojājumi – izskaloti nesošās konstrukcijas betona fragmenti.
Lielākie zaudējumi nodarīti ceļiem. Novadā
konstatēti ceļu braucamās daļas asfaltseguma
bojājumi un izskalojumi ~ 220 m2 kopplatībā, caurteku bojājumi un aizdambējumi.
Provizoriski augusta - septembra lietavu postījumi pašvaldības publiskajā infrastruktūrā vērtējami aptuveni 417 000 EUR apmērā.
Pašvaldība apņemas nodrošināt līdzfinansējumu
šiem objektiem radīto zaudējumu novēršanai
30 % apmērā.
Pašvaldība informē VARAM, ka, ņemot
vērā periodiskās ilgstošās lietavas, tiek atklāti
arvien jauni bojājumi ceļa infrastruktūrai, šie
zaudējumi tiek apkopoti un ministrijai papildus
tiks iesūtīta informācija kompensācijas finansējuma saņemšanai.
Ludzas novada pašvaldība turpina apsekot teritoriju, īpašu vērību pievēršot ceļu stāvoklim.
Cirmas pagastā septembra vidū konstatēti 3 izskalojumi uz grants ceļiem. Attēlā redzamais izskalojums ir izveidojies ceļa posmā Zeļčeva – Biži – Dubinova (1,33 km attālumā no autoceļa A12). Bojātajā ceļa posmā transporta kustība ir ierobežota līdz laikam, kamēr brauktuve tiks pilnīgi atjaunota.

Aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem, pievērst uzmanību
uzstādītajām ceļa zīmēm!
Lūdzam iedzīvotājus ziņot pagasta pārvalžu darbiniekiem par būtiskiem lauku
ceļu bojājumiem un lietavu nodarītajiem postījumiem.
Lietavās un tām sekojošajos plūdos cietuši arī privātie mājokļi. Atbalstu privātpersonām šajā situācijā sniedz pašvaldība, pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem. Valdība
apņēmusies segt 50% no pabalstiem, ko pašvaldības izmaksās iedzīvotājiem, kuru mājsaimniecības cietušas plūdos – mājokļa daļējai atjaunošanai.
Privātpersonas var pretendēt uz pabalstu tad, ja cietis mājoklis, – mājokļa (deklarētās dzīvesvietas) daļējai atjaunošanai, bet ne, piemēram, par ražas zaudējumiem piemājas dārzā.
Pašvaldībām aprēķinus par privāto mājokļu atjaunošanu un pašvaldību sniegto atbalstu
iedzīvotājiem VARAM jāiesniedz līdz 2. oktobrim. Šonedēļ noslēdzas privātīpašumu apsekošana.
Saistošie noteikumi nr. 25 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā“ paredz
pabalstu plūdu, vētru vai citu dabas stihiju gadījumā līdz 300 eiro vienai personai/ģimenei, neizvērtējot personas/ģimenes ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteikts
pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai (SN punkts 2.4.1.1.2).
Pēc tam, kad privātie īpašumi būs apsekoti, pašvaldībā tiks vērtēts, cik liels pabalsts
tiks izmaksāts katrai personai/ģimenei, bet ne vairāk kā 300 eiro.

Līdz 2. oktobrim var pieteikt izpostītās lauksaimniecības platības
Jautājumi par zaudējumu kompensēšanu lauksaimniekiem ir Zemkopības ministrijas kompetencē.
Lai saņemtu kompensācijas, lauksaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu rezultātā
ir bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi un sagatavotais siens, līdz 2017. gada 2.
oktobrim jāpiesakās platību apsekošanai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās iestādēs (par platībām, kurās iesēti griķi un kukurūza, – līdz 15. oktobrim.
Lauksaimnieki var iesniegt papildu informāciju par vēl cietušajiem laukiem arī pēc tam,
kad pieteikums jau ir iesniegts dienestam. LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)
ir izveidota īpaša sadaļa, kur pieejama izdrukāšanai sagatavota daļēji aizpildīta informācijas
(pieteikuma) veidlapa, to var iesniegt LAD un LLKC klientu apkalpošanas centros. Pēc
informācijas veidlapas saņemšanas, LAD speciālisti 3 darba dienu laikā veiks individuālu
platību apsekošanu.
Zaudējumu apmēru rēķinās, ņemot vērā noteiktās vidējās izmaksas uz hektāru attiecīgajām kultūrām. Tās tiks segtas daļējā apmērā. Kopējā kompensāciju izmaksai nepieciešamā summa tiks aprēķināta, ņemot vērā apzinātās bojā gājušās platības.
Informāciju sagatavoja Ērika Bondarenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

2

Ludzas Novada Vçstis

PROJEKTU AKTIVITĀTES

Projektu aktivitātes
Gaismas dārzs Ludzai!
Projekts „Gaismas dārzs Ludzai!” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar
Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas finansiālu atbalstu.
tu nevar nodot ekspluatācijā.
Paliekam līdz nākamajam gadam cerībā, ka
pavasaris mūs lutinās,
Gaismas dārza ierīkošanas
darbi tiks atsākti un pabeigti, un dārzs tiks atklāts
apmeklētājiem. Pirms tam
tiks rīkota talka, lai kopīgi stādītu kokus. Bet tas
viss būs jau nākamgad…
Liels paldies visiem uzņēmējiem, kas šogad strādāja projektā, kā arī iedzīvotājiem un pašvaldības speciālistiem, kuri atbalstīja Gaismas dārza
projektu visā tā līdzšinēDiemžēl šogad netiks pabeigti darbi jās realizācijas posmā!
Gaismas dārzā, kā bija plānots, jo būvdarbus
Ilona Mekša,
aizkavēja un neiespējamus darīja stiprās lieLudzas novada Attīstības un nekustatavas un to sekas. Darbi gandrīz jau ir pamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja
beigti! Tomēr ne līdz galam, tāpēc objek-

Var iepazīt biogāzes
ražošanas pilotiekārtu
Ludzas novada pašvaldība, kas
piedalās projektā par zāles resursu izmantošanas alternatīvām – LIFE
Grassservice, 19. un 20. septembrī visus interesentus aicināja uz projekta informatīvajiem un demonstrācijas pasākumiem.
Projekta “Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās
daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu
uzturēšanai” mērķis ir nodrošināt bioloģiski
vērtīgu zālāju uzturēšanu, veicinot alternatīvas pieejas zāles izmantošanai. Projekta
ietvaros tiek pētītas divu biodegvielu – biogāzes un biobutanola – ražošanas iespējas
no zāles biomasas, sākotnēji izstrādājot piemērotākās tehnoloģijas un pēc tam pārbaudot tās praksē. Biogāzi var izmantot kā
kurināmo mājas apsildei un ēdiena gatavošanai, savukārt biobutanols ir laba alternatīva benzīnam. Rīgas Tehniskā universitāte ir sagatavojusi biobutanola ražošanas pilotiekārtu, kuras darbība interesentiem jau tiek demonstrēta universitātes
telpās. Savukārt SIA “BioRE” speciālisti
izstrādājuši biogāzes ražošanas prototipu,
kas nodrošina arī biogāzes pārstrādi siltumenerģijā un elektrībā.
Ludzas novadā projekta ietvaros veikti arī bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanas
darbi starp Dunākļa un Mazo Ludzas ezeru, kuru mērķis bija veicināt vienlaidus vēr-

tīgo zālāju platības veidošanos un uzlabot
to bioloģisko kvalitāti. Teritorijā tika cirsti krūmi un koki, veikta sakņu izraušana
un frēzēšana, kā arī kaisīts siens, lai veicinātu augu sēklu izplatīšanos.
Septembrī Ludzas attīrīšanas iekārtu teritorijā “Kreičos” tika uzstādīta LIFE
Grassservice projekta ietvaros sagatavotā
biogāzes ražošanas pilotiekārta, kas kā izejvielu izmanto zāles biomasu. 19. un 20.
septembrī projekta organizēto semināru ietvaros iekārtu jau ir apskatījuši vairāki desmiti cilvēku – uzņēmēji, eksperti, studenti, skolēni un citi interesenti.
Tikai līdz 6. oktobrim vēl ir iespēja iekārtu apmeklēt un apskatīt arī citiem interesentiem, iepriekš piesakoties pie SIA
“Bio RE” eksperta Ērika Skripsta (tālr.
29404908). Īpaši aicinām pieteikties uzņēmējus un inženierus, kuriem ir interese
par atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu Latvijas tautsaimniecībā!
Ilona Igovena,
Ludzas novada Attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļas vadītāja
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Ludzas novada skolās
mācības uzsāka 1294 skolēni
Pēc Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ziņām, šī gada 1. septembrī jauno mācību gadu Ludzas novada vispārizglītojošajās skolās uzsāka 1294 skolēni. No tiem: 617
mācās 1. - 6. kl., 350 mācās 7. - 9. kl., 327 mācās 10. - 12. klasē.
Vislielākais audzēkņu skaits ir Ludzas skolās:
Ludzas pilsētas ģimnāzijā – 527 audzēkņi, tajā skaitā: 1. - 6. kl.
– 238, 7. - 9. kl. – 160, vidusskolas klasēs – 129 audzēkņi.
Ludzas 2. vidusskolā – 450 audzēkņi, tajā skaitā: 1. - 6. kl. – 224,
7. - 9. kl. – 130, vidusskolas klasēs – 96 audzēkņi.
Ludzas Mūzikas pamatskolā – 87 audzēkņi, te vispārējā izglītība tiek nodrošināta no 1. līdz 4. klasei.
Ludzas novada vakara vidusskolā – 106 audzēkņi, tajā skaitā 7.
kl. – 2, 9. kl. – 9, vidusskolas klasēs – 95 audzēkņi.
Sarūk audzēkņu skaits lauku skolās:
Istras vidusskolā – 25 audzēkņi, tajā skaitā: 1. - 6. kl. – 13 (nav audzēkņu 1. un 5. kl.), 7. - 9. kl. – 5 (nav 7. kl.) un 12. klasē – 7 audzēkņi.
Pildas pamatskolā – 64 audzēkņi, tajā skaitā: 1. - 6. kl. – 42, 7. 9. kl. – 22 audzēkņi.
Nirzas pamatskolā – 35 audzēkņi, tajā skaitā: 1. - 6. kl. – 13 (nav
audzēkņu 2. un 4. kl.), 7. - 9. kl. – 22.
Līdz ar to šajās skolās tiek veidotas apvienotās klases, kur vienā klases komplektā mācās 2 un 3 klašu skolēni.
Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, kopējais izglītojamo skaits novada skolās sarūk: 2016. gada 1. septembrī – 1337, šogad – 1294 skolēni. Tomēr ir arī pazīmes, kas liecina par zināmu stabilitāti: mācības 1.
klasē uzsāka 92 bērni (pērn – 91), 10. klasē – 100 (arī pērn – 100).
Paredzams, ka šajā mācību gadā 9. klasi absolvēs 132, 12. klasi –
128 audzēkņi. Tāpat kā citviet Latvijā, arī Ludzas novadā skolēnu skaits
pieaug pilsētā – Ludzā, bet samazinās lauku teritorijās. Kritiskā situācijā
ir Istras vidusskola. Satraucoša audzēkņu skaita samazināšanās tendence vērojama Nirzas pamatskolā. Tomēr šobrīd pašvaldībā vēl netiek lemts par šo izglītības iestāžu optimizāciju vai slēgšanu.
Pirmsskolas izglītības iestādēs – 492 bērni
Ludzas novadā ir sešas pirmsskolas izglītības iestādes (PII), kurās 1. septembrī reģistrēti 492 audzēkņi.
Vislielākais bērnu skaits ir 3 Ludzas PII (iekavās – 5.-6. gad.):
PII “Pasaciņa” – 215 (69),
PII “Namiņš” – 121 (43),
PII “Rūķītis” – 81 (39),
Pildas PII – 25 (11),
Istras PII – 13 (3),
Briģu PII – 37 (15).
Audzēkņu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs, salīdzinot ar pagājušā
gada 1. septembri, ir nedaudz krities: 2016.g. – 495, 2017.g. – 492 bērni.
Mācībām skolās šogad tiek gatavoti 189 PII audzēkņi – bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem.
Kā skolās, tā arī pirmsskolas izglītības iestādēs audzēkņu skaits mainās
mācību gada garumā. Pēc 1. septembra, kad skolēnu skaits Valsts izglītības informatizācijas sistēmā (VIIS) tiek nofiksēts plkst. 24.00, tas jau ir
mainījies: pirmsskolas iestādēs pieaudzis par 2, skolās samazinājies par 4.
Sagatavoja Ērika Bondarenko,
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Sociālais dienests aicina
vecākus uz nodarbībām
Ludzas novada Sociālais dienests organizē grupas nodarbības
pirmsskolas vecuma (līdz 7 gadu vecumam) bērnu vecākiem „Bērnu
emocionālā audzināšana” (BEA).
Programma ir paredzēta vecākiem, kas vēlas uzlabot savas spējas
bērnu audzināšanā un palīdzēt saviem bērniem, lai palīdzētu mainīt
bērnu uzvedību un dziļāk ietekmētu bērnus emocionālā līmenī un personības izaugsmē.
Grupas dalībnieki tiksies 10 nodarbībās. Katra nodarbība ilgst divas stundas ar 10-15 minūšu kafijas pauzi. Nodarbības notiks 1 reizi
nedēļā. Var piedalīties gan bērna tēvs, gan māte.
Pirmā tikšanās paredzēta 4. oktobrī plkst. 16.00 Ludzas novada pašvaldības zālē (Raiņa 16 A 1. stāvā).
Papildus informāciju var saņemt pa tel.65726001, 22493737 pie
Viktorijas Maškancevas.
Vecāki šajās nodarbībās uzzinās par bērnu attīstības stadijām un uzdevumiem, principiem, kas veicina bērna emocionālo attīstību. Vecāki
ne tikai iegūs informāciju par bērnu audzināšanu, bet arī dalīsies pieredzē, apspriedīsies, analizēs un pildīs mājas darbus, lai nostiprināt iegūto informāciju, uzlabot savas audzināšanas prasmes. BEA programma
sastāv no desmit soļiem (nodarbībām), kas svarīgi bērna emocionālajā audzināšanā un kas palīdz vecākiem:
Pirmais solis: izprast bērna attīstību un temperamentu.
Otrais solis: veicināt bērnos ķermeņa kontroli un pozitīvu ķermeņa pašvērtējumu.
Trešais solis: veidot drošu piesaisti.
Ceturtais solis: veicināt bērna spēlēšanos un fantāziju.
Piektais solis: veicināt valodas un komunikācijas spējas.
Sestais solis: veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam.
Septītais solis: ar disciplinēšanas metodēm veicināt pašregulāciju
un attīstīt sirdsapziņu.
Astotais solis: veicināt emociju pašregulāciju.
Devītais solis: veicināt koncentrēšanos, plānošanu un problēmu
risināšanu.
Desmitais solis: veicināt sociālo kompetenci, empātiju un gādīgumu.
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ASV vēstniecības pārstāvji
iepazīstas ar Ludzas novadu
Ludzā viesojās ASV vēstniecības Latvijā
Politikas un ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece
Mišela Azevedo un politikas speciālists Mārtiņš
Spravņiks.
8. septembrī ASV vēstniecības pārstāvji tikās ar
Ludzas novada pašvaldības vadību: domes priekšsēdētāju Edgaru Mekšu, priekšsēdētāja vietnieku Valdi
Maslovski, priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Aivaru Meikšānu un priekšsēdētāja vietnieci
sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos
Jevgeniju Kušču. Sarunas laikā tika apspriesta sociālekonomiskā situācijā novadā un reģionā, pārrunātas kultūras un izglītības norises, apspriesti iespējamās sadarbības virzieni.
Nākamā tikšanās bija ar Ludzas pilsēta ģimnāzijas un 2. vidusskolas audzēkņiem un mācībspēkiem.
Mišela Azevedo stāstīja vidusskolēniem par savu pieredzi, kļūstot par diplomātiskā korpusa pārstāvi. Viesi
informēja arī par iespēju Latvijas jauniešiem mācī-

ties ASV, saņemot stipendijas.
Iepriekšējās dienas vakarā ASV vēstniecības pārstāvji apmeklēja Ludzas Lielo sinagogu.
Svetlana Rimša, Ludzas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību vadītāja

Pašvaldību komandas
tiekas stadionā
8. septembrī Nirzas pamatskolas stadionā norisinājās sporta spēles, kurā piedalījās trīs novadu – Ciblas, Kārsavas un
Ludzas – pašvaldību komandas.
Sacensības organizēja pašvaldību speciālisti sporta jomā
Andrejs Narnickis (Ludza) un Ineta
Miklucāne (Cibla). Komandām
tika piedāvātas 5 disciplīnas, kuras prasīja zināmu sportisku rūdījumu un veiklību.
Kopvērtējumā I vietā ierindojās Ludzas, II vietā – Kārsavas, III
vietā – Ciblas novada pašvaldības
komanda.
Visvairāk punktu komandas varēja nopelnīt, metot volejbola serves mērķī, kā arī sacensībās ar nosaukumu “Loki” (šaušana mērķī ar
loku), kur startēja 4 dalībnieki no
katras komandas. Volejbola servēs
ludzānieši bija nepārspējami – iegūti 140 punkti, otru labāko rezultātu sasniedza kārsavieši – 50
punkti, neveicās šoreiz ciblāniešiem – 30 punkti. Arī sacensībās
šaušanā ar loku vietas sadalījās tāpat: Ludza – I vieta (50 p.), Kārsava
– II v. (40 p.), Cibla – III v. (30 p.).

Identiski rezultāti gūti arī
“Priekšnieku stafetē”: Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars
Mekšs izcīnīja 1. vietu, Kārsavas
pašvaldības pārstāvis Aivars
Lipskis – 2., bet Ciblas novada domes priekšsēdētājs Juris
Dombrovskis stafeti noslēdza kā
3.. Toties ciblānieši bija visveiksmīgākie kompleksajā stafetē ar dažādiem atraktīviem uzdevumiem,
šajās sacensībās bija jāpiedalās 12
cilvēku komandai.
Sacensībās “Laivas”, kur komanda (2 vīrieši un 1 sieviete) airēja laivā pa Nirzas ezeru uz laiku,
vislabāk veicās kārsaviešiem – I vieta. Zīmīgi, ka Kārsavas pašvaldības

teritorija nevar lepoties ar daudziem
ezeriem. II vietā – Ludzas, III –
Ciblas novada pašvaldība.
Pašvaldību sporta spēles ir samērā tradicionāls pasākums. Tas
nenotiek katru gadu. Šādās tikšanās reizēs, kas notiek neformālā atmosfērā, tiek stiprināta sadraudzība
starp kolēģiem, un labi kontakti lieti noder pašvaldību darbā. Mums,
kaimiņu novadiem, ir kopēji risināmi uzdevumi un vienādi izaicinājumi ikdienā.
Ērika Bondarenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste
Foto: Svetlana Rimša,
sabiedrisko attiecību vadītāja

Oktobrī Ludzā - “Tīrības dienas”
Ludzas novada pašvaldība organizē tradicionālo
vides sakopšanas akciju „Tīrības dienas”. Akcijas
laikā no 2017. gada 1. oktobra līdz 31. oktobrim
Ludzas pilsētā tiks izvietoti lielie konteineri atkritumu izmešanai. “Tīrības dienas” tiek rīkotas ar
mērķi veidot pievilcīgāku un drošāku vidi, mazināt
vides piesārņojumu.
Jāatgādina, ka pašvaldība divas reizes gadā: pavasarī un rudenī rīko “Tīrības dienas”.
Akcijas rīkošanai finansējums tiek piešķirts no
pašvaldības budžeta (finansējuma avots: Dabas re-

sursu nodokļa līdzekļi).
Pašvaldības vides inženieris Aivars Strazds informē,
ka šajās Tīrības dienā oktobrī konteineri pamatā tiks
uzstādīti privātmāju apkaimē nevis pie daudzdzīvokļu
mājām. Tie netiks izvietoti pagastos, kur lielo konteineru uzstādīšana tiek organizēta reizi gadā, šogad
bija maijā.
Uzmanību! Lielajos konteineros kategoriski aizliegts izmest pārtikas atkritumus un bioloģiski
noārdāmos atkritumus (zarus, lapas, dārza atkritumus u.c.).

Konteineru uzstādīšanas grafiks “Tīrības dienās”
UzstƗdƯšanas datums
02.10.2017. - 05.10.2017.
06.10.2017. - 09.10.2017.
09.10.2017. - 12.10.2017.
13.10.2017. - 16.10.2017.
16.10.2017. - 19.10.2017.
20.10.2017. - 23.10.2017.
23.10.2017. - 26.10.2017.
27.10.2017. - 31.10.2017.

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

UzstƗdƯšanas vieta
Sporta iela 1 - 4,
Jelgavas un Sporta ielas krustojums
Latgales iela 172 - 177,
L.Paegles iela,
Dagdas un Jelgavas ielas krustojums
A.UpƯša un Parku ielu krustojums
M.Ezerkrasta iela 1,
18. novembra iela 7
Latgales iela 242,
Fr.Kempa iela 12
TƗlavijas iela 128,
Dunakƺu, Niedru un Pƺavu ielu krustojums, 
J.SoikƗna un KƗrsavas ielas krustojums,
A. Jurdža 1B
KuƺƼeva un KlusƗs ielas krustojums,
J. SoikƗna, ƶiršu un Zvirgzdenes ielu krustojums,
KrƗslavas šƷƝrsiela 6 - 8
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Lai motivētu namīpašniekus pieslēgties centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai,
pieņemti jauni Saistošie noteikumi
SIA “Ludzas apsaimniekotājs” izstrādājis un iesniedzis
projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Ludzā”, kas tika iesniegts projektu konkursā, pretendējot uz ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu *.
Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns informē, ka š.g. 8. septembrī Centrālās finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) nolēmusi
apstiprināt minētā projekta pieteikumu ar nosacījumiem.
Pašreiz “Ludzas apsaimniekotājs” veic projekta pieteikuma
precizēšanu, un tuvākajā laikā līgums tiks parakstīts. Plānotās
kopējās izmaksas bez PVN ir 2 707 200 eiro, no tiem Kofēzijas
fonda (KF) finansējums – 1 947 921 eiro, pašvaldības līdzfinansējuma – 760 179 eiro (š.g. 27. jūlijā domes sēdē tika
nolemts šim mērķim ņemt aizņēmumu Valsts kasē).
Pašreiz rit projektēšanas darbi, tos veic SIA “Ekolat” no
Daugavpils. Būvdarbus plānots uzsākt nākamgad – 2018.
gada pavasarī. Tos plānots paveikt 2 gadu laikā.
Svarīgi sistēmai pieslēgt 740 namīpašumus
Šī projekta ietvaros SIA “Ludzas apsaimniekotājs” plāno veikt jaunu notekūdens savākšanas tīklu izbūvi vairākās ielās (kopējais pašteces kanalizācijas tīklu garums – aptuveni 12 240 metri); 5 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju
būvniecību; jaunu kanalizācijas spiedvadu būvniecību aptuveni 2050 metru garumā; plānots pieslēgt 740 jaunus patērētājus kanalizācijas tīkliem.
Šis pēdējais uzdevums ir ārkārtīgi svarīgs, jo gadījumā,
ja 4 gadu laikā no līguma noslēgšanas ar CFLA netiks pieslēgts projektā paredzētais jauno patērētāju skaits (740), nāksies atgriezt Kofēzijas fonda līdzfinansējumu un samaksāt
2631 eiro par katru nepieslēgto patērētāju.
Ludzas novada pašvaldība ir ieinteresēta panākt, lai katra mājsaimniecība, gar kuru tiks izbūvēta jaunā centralizētā kanalizācijas sistēma, tiek tai pieslēgta. Šajā nolūkā
Saistošie noteikumi Nr. 9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai”
Apstiprināti ar Ludzas novada domes
24.08.2017. sēdes lēmumu
(protokols Nr. 14, 23. §)
I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Ludzas novada pašvaldības (turpmāk tekstā –
Pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai
un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus.
2. Noteikumu mērķis ir veicināt kanalizācijas un ūdensvada tīklu sakārtošanu un
samazināt vides piesārņojumu.
3. Noteikumos lietotie termini:
3.1. Pieslēgums - ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojumu saņēmēja īpašumā vai
valdījumā esošai sistēmas daļai, kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu. Pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju.
3.2. Pretendents - dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.
4. Līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apjomā.
Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai
(tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai).
5. Līdzfinansējumu nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas sistēmai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada administratīvajā teritorijā un dzīvokļu īpašnieku kopības
Ludzas novada teritorijā esošam īpašumam.
6. Līdzfinansējums netiek piešķirts juridiskām personām, kā arī gadījumos, ja nekustamais īpašums tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai. Ja saimnieciskā
darbība tiek veikta daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā, attiecīgā īpašuma īpašnieks sedz no
privātiem līdzekļiem atbilstoši kopīpašuma
domājamai daļai.
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tiek domāts par iedzīvotāju motivēšanu un atbalsta sniegšanu mājsaimniecībām.
Būs pieejams pašvaldības līdzfinansējums
50% un 100% apmērā
Ir izstrādāti un domes sēdē 24. augustā pieņemti Saistošie
noteikumi nr. 9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai”. Šajos noteikumos (7. un 8. punkts)
paredzēts līdzfinansējums, ko pašvaldība varēs piešķirt izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai.
Pašvaldības līdzfinansējums 100% apmērā paredzēts 6
namīpašnieku kategorijām, tajā skaitā vientuļiem pensionāriem, personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti u.c..
Pašvaldības līdzfinansējums 50% apmērā paredzēts izmaksu segšanai citām fiziskām personām, bet ne vairāk kā
400 eiro viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400 eiro pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Noteikumos minēts, kādas izmaksas netiek atbalstītas (9.
punkts), kā arī līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi.
Aicinām uzmanīgi iepazīties ar Saistošajiem noteikumiem nr. 9!
Būtiski – tajos minētie nosacījumi līdzfinansējuma saņemšanai attiecas uz jebkuru namīpašumu, kas nav vēl
pieslēgts centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai. Kā zināms, arī iepriekšējos gados Ludzā ir izbūvētas
jaunas kanalizācijas sistēmas, bet mājsaimniecības nav tām
pieslēgtas. Tagad ir iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu un visbeidzot pieslēgt savu māju centrālajam
ūdensvadam un kanalizācijas tīklam!
* Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas „Izaugsme
un nodarbinātība“ 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt

II. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs
7. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai, ja :
7.1. Īpašnieks ir persona ar 1. vai 2.invaliditātes grupu;
7.2. Īpašnieka ģimenē dzīvo 1.pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti vai bērns invalīds, kurš nekustamajā
īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts;
7.3. Īpašnieks ir persona (ģimene) ar trūcīgas personas statusu vai maznodrošinātā persona;
7.4. Īpašnieka ikdienas aizgādībā ir 3 vai
vairāk bērni, kuri nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēti;
7.5. Īpašnieks ir vientuļais pensionārs;
7.6. Īpašnieks piekrīt savā nekustamajā
īpašumā izbūvēt jaunus maģistrālos centrālā
ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklus.
8. Līdzfinansējums tiek piešķirts 50 %
apmērā izmaksu segšanai citām fiziskām
personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai bet ne vairāk kā EUR 400,00 viena Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā EUR
400,00 viena Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
9. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:
9.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;
9.2. esošās ūdensapgādes un komunālo
notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana;
9.3. jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve,
ja Nekustamajā īpašumā jau ir Pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;
9.4. jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja Nekustamajā īpašumā jau ir
Pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai.
III. Līdzfinansējuma saņemšanas
noteikumi
10. Pretendents līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz Ludzas novada būvvaldē:
10.1. iesniegumu;
10.2. nekustamā īpašuma piederību apliecinošu dokumentu;
10.3. noteikumu 7.punktā norādīto kategoriju apliecinošu dokumentu (ja tas nav
Pašvaldības rīcībā).
10.4. dzīvojamās mājas inventarizācijas
lietas kopija (uzrādot oriģinālu);
10.5. tehniskie noteikumi, kas saņemti no
ūdensapgādes/kanalizācijas pakalpojumu
sniedzēja;

un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas“
īstenošanas noteikumi” nosacījumiem sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ludzas apsaimniekotājs” izstrādāja un
iesniedza projektu atlases 2. kārtā
projektu
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzā”.

Projekta ietvaros plānots veikt jaunu notekūdens
savākšanas tīklu izbūvi Krāslavas, Strādnieku, Kuļņeva,
Klusā, Kalna, Makašānu, Lejas, Zvirgzdenes,
L. Paegles, Ziedu, Latgales, Pureņu, Soikāna,
Miglinieka, Stroda, Puškina, L. Ezerkrasta, Tālavijas,
Lauku šķ., Niedru, Pļavu, Zaļā, Dunakļu, Latgales ielā.
Foto no pašvaldības arhīva: Svetlana Rimša,
sabiedrisko attiecību vadītāja

10.6. apliecinājuma karte (ja tāda nepieciešama);
10.7. dzīvokļu īpašnieku kopība Pašvaldībā
iesniedz dokumentu (kopsapulces lēmumu/protokolu), no kura izriet, ka atbilstoši
normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums
par Pieslēguma izbūves nepieciešamību un
noteiktas personas pilnvarojumu iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā
arī slēgt līgumus par Pieslēguma izbūvi, to
saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;
10.8. sertificēta būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādātu Pieslēguma izmaksu tāmi;
10.9. būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādātu inženiertīkla pievada novietojuma plānu.
11. Pēc iesniegumu saņemšanas,
Pašvaldība apkopo informāciju par nepieciešamā līdzfinansējuma apmēru un pašvaldības kārtējā gada budžetā šim mērķim
paredzētos līdzekļus. Gadījumā, ja kārtējā gada
budžetā paredzētie līdzekļi ir nepietiekami
visu Nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, prioritāri tiek atbalstītas:
11.1. saistošo noteikumu 7.1. – 7.5. punktā noteiktās personas;
11.2. Nekustamo īpašumu īpašnieki un
valdītāji, kuri bez pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes sistēmai plāno vienlaicīgi veikt pieslēgumu pie centralizētās kanalizācijas sistēmas.
12. Iesniegumus par līdzfinansējuma piešķiršanu izskata būvvalde viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, nepieciešamības gadījumā pieprasot pretendentam precizējumus vai papildinājumus. Pēc iesnieguma
izskatīšanas būvvalde dod atzinumu līdzfinansējuma jautājuma virzīšanai uz domes sēdi.
13. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem
Ludzas novada dome.
14. Ja Domes lēmums par līdzfinansējuma
piešķiršanu ir pozitīvs, 10 darba dienu laikā Pašvaldība sagatavo un piedāvā
Pretendentam slēgt rakstisku Vienošanos par
līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
15. Līdzfinansējuma saņemšanai
Pretendentam pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk
kā 3 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas
dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
16. Pēc pieslēguma izbūves Pretendents par
to informē SIA “Ludzas apsaimniekotājs” vai
attiecīgo pagasta pārvaldi, kas nekavējoties
pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar

Informāciju sagatavoja Ērika Bondarenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Pretendentu līgumu par kanalizācijas vai ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu un iesniedz
Pašvaldībai atzinumu par Pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi.
17. Pēc šo Noteikumu 16.punktā minētā atzinuma saņemšanas no SIA “Ludzas apsaimniekotājs” vai attiecīgās pagasta pārvaldes kā arī
Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas
Pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Pretendentam
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
IV. Noslēguma jautājums
18. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšana Ludzas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ludzas
Novada Vēstis”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ludzas novada pašvaldības Saistošajiem
noteikumiem Nr. 9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā, pašvaldības līdzfinansējums
sekmēs dzīvojamo māju pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nodrošinot vides aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie
noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu, kas
noteic, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas nosacījumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības
budžetā kārtējam gadam tiek iekļauti finanšu
līdzekļi līdzfinansējumam atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Projekts uzņēmējdarbības
vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām. Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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Pašvaldības rūpju lokā –
vecākā paaudze

Ludzas Novada Vçstis

Paulina un Vladislavs Rimši –
Zelta pāris!
gadu Lina un Vladislavs draudzējās, un tad nolēma, ka vajag precēties.
Kāzas svinējuši 3 dienas, pēc visām Latgales
tradīcijām – sākumā sievas mājās, tad vīra mājās. Abās pusēs bijuši kāzu galdi un muzikanti.
Sarakstīties ciema padomē katrs braucis ar savu
tehniku: Lina ar taksi un kravas auto, Vladislavs
ar “bobiku” un kravas auto viesiem. Par lieciniekiem aicinājuši Paulinas krustvecākus –
Venerandu un Bloņislavu Degšņus, kuri šogad
nosvinēja jau 61. kāzu jubileju.
Dzīvošana jaunajai Rimšu ģimenei sākumā nebija viegla, jo drīz pēc kāzām
Vladislavu iesauca armijā. Divus gadus Lina
kopā ar meitiņu Žannu nodzīvoja vīra vecāku mājās Eipļos.

Daudzviet pasaulē un arī Latvijā 1. oktobrī tiek atzīmēta Starptautiskā veco
ļaužu diena, ar ko sabiedrība tiek aicināta pievērst uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām, vientuļajiem vecajiem cilvēkiem.
Ludzas novadā (tāpat pārsvarā visos novados Latgalē) vecāka gadagājuma iedzīvotāju
īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā ir augstāks nekā vidēji Latvijā. Ludzas novadā – vairāk kā 23% no iedzīvotāju kopskaita. Pēc PMLP datiem, Ludzas novadā š.g. 1. jūlijā
reģistrēts 13 541 iedzīvotājs, no tiem 3138 – iedzīvotāji, kas vecāki par 63 gadiem.
Ludzas novada pašvaldība iespējami atbalsta seniorus. Tiek uzturētas sociālās aprūpes iestādes, arī Sociālais dienests īpašu uzmanību pievērš veciem ļaudīm. Tāpat
pašvaldība sniedz iespējamo atbalstu senioru biedrībām un pašdarbības kolektīviem.
Starptautiskās Veco ļaužu dienas priekškarā sniedzam informāciju par sociālajiem
pakalpojumiem un pabalstiem, kādu pensijas vecuma iedzīvotājiem sniedz Ludzas
novada pašvaldība.

Pakalpojums “Aprūpe mājās”
Ludzas novada pašvaldības Sociālais dienests sniedz aprūpes mājās pakalpojumu pensijas vecuma personām un invalīdiem, kuri paši nespēj sevi aprūpēt un kurām nav likumīgo apgādnieku, kas spētu nodrošināt aprūpi. Par šo Sociālā dienesta funkciju stāsta Ilona Bondarenko, sociālā darbiniece darbam ar veciem cilvēkiem.
Pašvaldības Sociālais dienests organizē aprūpi mājās. Ludzas novada pašvaldība 107 iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta novada teritorijā, sniedz sociālo pakalpojumu “Aprūpe mājās”. To ir tiesīgas saņemt:
* personas, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurām nav apgādnieku vai tie nespēj
sniegt nepieciešamo palīdzību (ir aizņemti darbā vai citu iemeslu dēļ);
* bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.
Visā Ludzas novadā tiek nodarbināti 52 aprūpētāji, kas ir īpaši apmācīti un saņēmuši attiecīgus sertifikātus. Šie cilvēki ik gadu iziet apmācību, lai paaugstinātu
kvalifikāciju. Tātad vidēji vienam aprūpētājam ir divi klienti.
Gadījumos, kad cilvēks pats vairs nespēj par savi parūpēties, Sociālajā dienestā
(laukos – arī pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka) var griezties vai nu viņš pats
vai arī viņa draugi, kaimiņi. Sociālā dienesta speciālisti īsā laikā izvērtē situāciju,
apkopo dokumentus un nepieciešamības gadījumā nozīmē aprūpētāju.
Izvērtējot situāciju, Sociālais dienests nosaka 3 aprūpes līmeņus, katrā no tiem
paredzēts dažāds pakalpojumu apjoms un stundu skaits, ko aprūpētājs nodrošina.
1. aprūpes līmenī (līdz 20 stundām mēnesī) paredzēti 10 pakalpojumi, tajā skaitā – pārtikas produktu un ikdienas preču pirkšana un piegāde mājās, dzīvojamo telpu uzkopšana, palīdzība trauku mazgāšanā, malkas un ūdens ienešana, atkritumu un
izlietotā ūdens iznešana, komunālo maksājumu veikšana, medicīniskā darbinieka izsaukšana.
2. aprūpes līmenī (līdz 25 stundām mēnesī) papildus šiem pakalpojumiem jāsniedz palīdzība ēdiena gatavošanā (vai piegādē), sīkas veļas mazgāšanā ar veļas mašīnu vai veļa nodošanā/saņemšanā veļas mazgātavā, sniega tīrīšanā, logu mazgāšanā, krāsns kurināšanā u.c. nelieli pakalpojumi pēc vienošanās ar klientu.
3. aprūpes līmenī (līdz 40 stundām mēnesī) papildus 1. un 2. aprūpes līmenī pieejamajiem pakalpojumiem klientam tiek nodrošināta vannošana, fizisko aktivitāšu
veicināšana (piemēram, pastaigas), pagalma uzkopšana, kā arī medicīniskā palīdzība
(ja aprūpētājam ir medicīniskā izglītība).

Pašvaldības pabalsti
Vientuļie pensionāri, kuru ienākumi nepārsniedz 260 eiro mēnesī, var pretendēt
uz 3 pašvaldības pabalstiem: 100 eiro gadā – apkurei; 100 eiro gadā (ja dzīvo mājā)
vai 75 eiro gadā (ja dzīvo dzīvoklī) – malkas iegādei. Ja vientuļais pensionārs saņem līdz 215 eiro lielu pensiju, viņam ir tiesības arī uz 10 eiro lielu pabalstu sabiedriskā
transporta izdevumu apmaksai gadā.
Starp pensijas vecuma cilvēkiem ir trūcīgas personas, kuru ienākumi mēnesī ir
128,06 eiro. Šiem cilvēkiem ir pieejami vairāki pašvaldības pabalsti: 175 eiro gadā
– apkurei, 130 eiro gadā – malkas iegādei, 15 eiro gadā (personai) – komunālajiem
pakalpojumiem, 30 eiro – neparedzētos gadījumos un pabalsts ārkārtas situācijā.
Maznodrošināta ģimene (persona) iegūst šo statusu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 200 eiro. Pieejamie
pašvaldības pabalsti: 40 eiro gadā – veselības aprūpei (personai), 90 eiro gadā – malkas iegādei, 115 eiro gadā – apkurei.
Te šoreiz nepieminam pabalstus, kas pienākas ģimenēm ar bērniem.
Nestrādājoši pensionāri un personas, kurām noteikta invaliditāte, ja to ienākumi
nepārsniedz 250 eiro mēnesī, no šī gada 1. janvāra ir tiesīgi saņemt divus pašvaldības pabalstus: 50 eiro gadā – veselības uzlabošanas pabalstu, 20 eiro gadā – dzīvokļa
pabalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu apmaksai.
Lai saņemtu šos pabalstus, ir personīgi jāgriežas Ludzas novada pašvaldības Sociālajā
dienestā (vai pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka) un jāuzraksta iesniegums.

Vienreizējie pabalsti
Ludzas novada pašvaldības iedzīvotājiem ir tiesības uz vienreizējiem pabalstiem,
ko pašvaldība piešķir, neizvērtējot ienākumus. 40 eiro liels pabalsts 18. novembra
svētkos tiek izmaksāts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.
40 eiro liels pabalsts aprīlī tiek izmaksāts Otrā pasaules kara veterāniem.
15 eiro liels pabalsts tiek izmaksāts novada iedzīvotājiem, kas svin 80 un 85 gadu
jubilejas.
30 eiro – novada iedzīvotājiem nozīmīgās dzīves jubilejās, sākot no 90 gadu vecuma ik gadu.
150 eiro – 100 gadu jubilejā.
Šogad ar īpašiem pabalstiem tiek sveikti kāzu jubilāri. Svinot Zelta kāzas (50 gadi),
pienākas 200 eiro liels pabalsts, svinot Dimanta kāzas (60 gadi) – 250 eiro liels pabalsts. Bet šajos gadījumos personai ir jāgriežas ar iesniegumu Ludzas novada pašvaldības Sociālajā dienestā.
Ērika Bondarenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirms 50 gadiem – 1967. gada
23. septembrī Ludzas rajona
Isnaudas ciema padomē tika reģistrētas Paulinas Gabrusānes un
Vladislava Rimša laulības. Abi
Latgalē dzimušie jaunieši tolaik
bija tikai 19 gadus veci. Jaunā
Rimšu ģimene savu dzīvi sāka
Vladislava vecāku mājās Eipļos.
2017. gada 23. septembrī
Paulina un Vladislavs Rimši
Ludzas novada Isnaudas Tautas
namā rīkoja Zelta kāzas.
50 gadi aizritējuši kā 1. Tā pirms šī skaistā notikuma atzīst Lina. Kavējoties atmiņās,
viņa secina – piedzīvoti dažādi laiki un dažādi
notikumi. Par dažiem ir jāsmaida, par citiem
jānobirdina kāda asara. Bet kopumā Rimšu ģimenes mūžs aizritējis saskanīgi, ne bez strīdiem, bet ar kopīgām rūpēm un priekiem.
Paulina ir dzimusi Rēzeknes novada
Lendžu pagasta Mežagaiļos, Veronikas un
Ādama Gabrusānu ģimenē, ko Dievs bija svētījis ar 10 bērniem. Visi, izņemot 1 bērniņu, kurš
nomira agrā bērnībā, izauga lieli un arī pēc gadu
desmitiem ir saglabājuši savstarpēju mīlestību
un izpalīdzību. Jau bērnībā Paulina un citi
Gabrusānu ģimenes bērni strādājuši vietējā kolhoza fermā. Cēlušies 4 no rīta un pēc rīta darbu cēliena devušies 4 km tālā ceļā līdz Taudejāņu
skolai. Ceļš bijis smags – jāšķērso lielais
Taudejāņu mežs, kurā tolaik mituši arī vilki un
daudz čūsku. Ciema bērni šo ceļu centušies mērot tikai kopā, tā prāvs pulciņš – ap 16 skolēnu ik rītu kājām gājuši uz skolu un atpakaļ.
Gabrusānu ģimenei nebija viegli, jo vienlaikus
bija aptuveni 5 skolēni, apavu vien 5 pāri.
Vēlāk Paulina mācījās sakaru darbinieku
skolā Rīgā, darba gaitas viņa uzsāka Pildezera
pasta nodaļā. Tuvumā – Justinovas ciemā dzīvojusi māsa, kas jau bija precējusies. Darba
gaitās Lina iepazinās ar Vladislavu, kurš tolaik bija jauns traktorists “Boļševikā”. Un abi
tikās arī dejās, kas tika rīkotas kolhoza
“Pobeda” klubā. Lina atceras, ka uz dejām viņu
pavadījis māsas vīratēvs, jo vienai bijis bail
iet cauri mežam ap 3 kilometrus. Večukiņš teicis: – Ko, doroguša, sēdi! Ņēmis lukturi un pavadījis meiteni līdz klubam, noskatījies, vai
ieiet pa durvīm, un devies mājup. Apmēram

Turpmākie Rimšu ģimenes gadi ir saistīti
ar Ludzu. Abi sāka strādāt “Lauktehnikā”, jo
te bija cerība dabūt dzīvokli. Sākumā to piešķīra Martišos, bet ar laiku ģimene pārcēlās
uz pilsētas centru. Linas darba mūžs bija saistīts ar grāmatvedību un tirdzniecību,
Vladislava – ar traktoriem un ceļu būvi. Abi
Zelta kāzu jubilāri nu ir pensionāri.
Par skaistākajiem Lina sauc gadus, kad jau
dzīvojuši Ludzā un meita Žanna mācījusies skolā, kad iegādāta pirmā automašīna. Kopā devušies ekskursijās uz lielajām Krievijas pilsētām Maskavu un Ļeņingradu, arī uz Gruziju.
Grūti bija 90-tie gadi, jo piedzīvots bezdarbs.
Un liels bijis prieks, kad sagaidīta pirmā mazmeita Inga, viņu Rimši uzaudzinājuši no mazām dienām, palīdzot meitai Žannai, kuras ģimenē viens pēc otra dzimuši vēl 3 dēli. Ir klāt
laiks, kad Lina un Vladislavs jau priecājas par
mazmazmeitiņām – Lauru, Ingas meitu, kura
dzīvo tuvumā, un Anglijā dzīvojošo Nelliju.
Aizvadītajā sestdienā, 23. septembrī,
Isnaudas Tautas namā Zelta kāzu jubilāri uz
skaistu balli aicināja savus radus un draugus.
Svinīgumu pasākumam piešķīra Ludzas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas
speciālistes Irēnas Lipskas vadītā Zelta kāzu
ceremonija, kuras laikā Rimši parakstījās Goda
grāmatā un saņēma jaunu laulības apliecību.
Ziedus no pašvaldības pasniedza deputāte
Eleonora Obrumāne. Zelta pāra bankas kontā ieskaitīts arī īpašs pašvaldības pabalsts. Zelta
kāzu pasākumu kuplināja Isnaudas TN folkloras ansambļa skanīgās latgaliskās dziesmas,
kā arī veltījumi dzejā.
Ērika Bondarenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Zelta pāru godināšana Ludzas
Tautas namā
Divu cilvēku mīlestība mūža garumā.
Vienmēr blakus, viens otram dāvājot mīlestību, uzticību, līdzjūtību, prieku, pavadot ik
dienu kopīgi, visa mūža garumā. Māksla būt
laimīgiem nebūt nav sarežģīta, jo laimīgas laulības noslēpums ir vēlmē rūpēties par otru, nevis par sevi. Pusgadsimtu šie cilvēki tur viens
otru pie rokas ne tikai pārnestā, bet nu jau dažkārt arī vistiešākajā nozīmē. Kopīgi sagaidīti saullēkti un aizvadīti saulrieti. Dienas, nedēļas, mēneši un gadu desmiti nomainījuši cits
citu… Tikai šo pāru mīlestība palikusi nemainīga.
Zelta kāzu jubilāri, Jūs esat spējuši iznest
savu mīlestību mūža garumā, tāpēc esat pelnījuši svētku dienu ne tikai ģimenes un tuvi-

nieku lokā, bet arī kopīgu pasākumu Tautas
namā. Ludzas Tautas nams kopīgi ar Ludzas
novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļu š.g.
21. oktobrī aicina svinīgi godināt tās ģimenes, kuras šogad atzīmē Zelta kāzas. Šos svētkus rīkojam, turpinot aizsākto tradīciju.
Aicinām Zelta kāzu jubilārus līdz 2. oktobrim pieteikt savu dalību pasākumā, zvanot pa tālruni 29436881 vai rakstot e-mailu
valentinarazumovska@inbox.lv. Vecākus
svinībām var pieteikt bērni un mazbērni, kā
arī tuvinieki un draugi, sagādājot patīkamu pārsteigumu gaviļniekiem.
Cerot uz sadarbību,Ludzas Tautas nama
direktore Valentīna Razumovska
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BIEDRĪBU AKTUALITĀTES
Mītiņš Ludzas ebreju geto
upuru piemiņai
Šī gada 20. augustā
(kā katru trešo augusta
svētdienu) pie Ludzas
pieminekļa ebreju geto
upuru piemiņai Mazā
Ludzas ezera krastā notika mītiņš. Pirms 76 gadiem Ludzas geto tika
nogalināti ap 1200 ebreju tautības cilvēku. Tie
pārsvarā bija veci cilvēki, sievietes un bērni.
Šie cilvēki tika nogalināti viņu tautības dēļ.
Mītiņā piedalījās Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece Jevgenija Kušča,
domes deputāti, novada iedzīvotāji, bojā gājušo radinieki, bijušie kaimiņi, klasesbiedri, paziņas, ciemiņi no dažādām Latvijas pilsētām un ārvalstīm. Šis pasākums
pulcēja tos, kas nav vienaldzīgi pret Holokaustu un ir pret antisemītismu. Jevgenija
Kušča savā runā atzīmēja nepieciešamību atcerēties vēstures stundas, lai neatkārtotos genocīds pret tautībām. Hasja Sandlere aicināja kritiski novērtēt notiekošo tolaik. Mirušo atmiņai tika veltīts klusuma brīdis, pēc kura tika guldīti ziedi uz piemiņas zīmes.
Mītiņa turpinājums notika Ciblas novada Poguļankas mežā, kur 1941. gada augustā tika nošauti ebreji. Masu kapu vietā tika iededzinātas sveces, uzliktas puķes
bojā gājušo piemiņai.
Ludzas ebreju biedrības pārstāvji pateicas Ludzas un Ciblas novada pašvaldībām
par palīdzību mītiņa organizēšanai, kā arī piemiņas vietu uzturēšanu.
Inese Vorza, Ludzas ebreju biedrība

Ludzā notika baltkrievu
kultūras dižgariem veltīti svētki
16. septembrī Ludzas Tautas
namā notika Baltkrievu kultūras
dienu Latvijā pasākums, veltīts
baltkrievu literatūras dižgaru
Jankas Kupalas un Jakuba Kolasa
135. gadadienai.
Pasākuma ievadā īsas uzrunas teica Ludzas Baltkrievu biedrības
“Kriņica” («Крынiца») vadītāja
vietnieks Anatolijs Lisovecs, kā arī
Ludzas novada pašvaldības pārstāvji – domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos Jevgenija
Kušča un pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs. No pašvaldības biedrībai
“Kriņica” tika pasniegts svētku kliņģeris.
Pasākumā piedalījās un uzrunas teica arī divi LR Saeimas deputāti (“Saskaņas”
frakcija): Jeļena Lazareva un Aleksandrs Jakimovs.
Daugavpils Baltkrievu kultūras centra vadītāja Žanna Romanovska uzdāvināja
Ludzas novadpētniecības muzejam nelielā tirāžā izdotu grāmatu, kurā apkopota Ludzā
dzimušās Valentīnas Kozlovskas daiļrade. V. Kozlovska savulaik mācījusies Ludzas
baltkrievu un Ludzas krievu skolās, studējusi universitātē Daugavpilī un Minskā,
kļuvusi par ārsti, dzīvojusi un strādājusi Minskā.
Svētku uzrunās tika uzsvērts, ka ir grūti, pat neiespējami iedomāties baltkrievu
kultūru bez Kupalas un Kolosa daiļrades. Viņi abi ir baltkrievu nacionālās atdzimšanas kustības līderi, personības ar plašu redzesloku un dziļu erudīciju. Abi ir dzimuši vienkāršās zemnieku ģimenēs. Ir zināmi fakti no Kupalas biogrāfijas, kas viņu
visai cieši saista ar Latgali. Arī latviešu dižais dzejnieks Jānis Rainis, ciemodamies
Baltkrievijā, tikās ar Janku Kupalu, viņi sarakstījās. Viņus vienoja Raiņa vārdi: “Ne
tauta pret tautu, bet visi kopā pret tumsu”.
Baltkrievijas Republikas mūsdienu dzejniekus pasākumā Ludzā pārstāvēja Staņislavs
Volodjka, kurš jau krietnu laiku dzīvo un strādā Daugavpilī, viņš ir Baltkrievijas
Republikas Rakstnieku savienības biedrs. S. Volodjko raksta gan dzejoļus, gan pasakas bērniem krievu un baltkrievu valodā.
Svētku sarīkojumā Ludzā piedalījās viesi no Zilupes un Daugavpils.
Zilupes baltkrievu biedrības “Praļeska” pārstāve Nataļja Mirchulava teica īsu uzrunu un lasīja Jankas Kupalas dzeju. Sarīkojumu ar izteiksmīgām Kupalas un Kolasa
dzejas deklamācijām bagātīgu darīja Zilupes vidusskolas audzēknes Jelizaveta Tumina
un Katrina Matulenko.
Daugavpils Baltkrievu kultūras centru pārstāvēja ansamblis “Praļeski”, kas izpildīja dziesmas baltkrievu un latviešu valodā, kā arī šī centra teātra studija “Pauļinka”
ar Ludzā starpkaru periodā dzimušās Valentīnas Kozlovskas skeču par
Ziemassvētku vakaru (“Kaļadnij večer”). Jāpiebilst, ka Latvijas pirmās brīvvalsts
laikā Daugavpilī darbojās Baltkrievu amatierteātris “Pauļinka”, un 2007. gadā faktiski izdevās atjaunot tā darbību Baltkrievu kultūras centra paspārnē.
Pasākums noslēdzās ar svinīgā dvieļa (ručņika) nodošanas ceremoniju. Šis simboliskais akts šogad tiek veikts, nododot dvieli no vienas baltkrievu biedrības otrai Baltkrievu kultūras dienu Latvijā pasākumu ietvaros. Dvielis darināts, atzīmējos Latvijas Baltkrievu biedrības 15 gadu jubileju. Ludzas “Kriņica” svinīgo dvieli bija nodevusi Viļānu biedrībai “Sjabri”. Savukārt “Sjabri” to pasākuma laikā Ludzas
TN nodeva Zilupes biedrībai “Praļeska”.
Svētku pasākumu latviešu un baltkrievu valodā vadīja Ludzas novadpētniecības
muzeja līdzstrādniece Rita Kučāne.
Šis Baltkrievu kultūras dienu pasākums tika organizēts, piesaistot Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu.
Ērika Bondarenko, sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību vadītāja
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Poļu kultūras dienas Ludzā –
starptautiskā līmenī
Jau daudzus gadus Ludzā un bijušajā Ludzas rajonā tiek rīkotas Poļu
dienas. Tās tradicionāli notiek septembra sākumā. Parasti sākas ar dievkalpojumu skaistajā Pasienes katoļu
baznīcā. Šogad tām bija plašāks –
starptautisks skanējums.
9. septembrī Ludza viesmīlīgi uzņēma poļu kultūras biedrību delegācijas no
vairākām Latvijas pilsētām un arī ciemiņus no Polijas.
Pēc Svētās Mises Pasienes katoļu baznīcā, ko poļu valodā celebrēja V.E.
Rēzeknes - Aglonas diacēzes bīskaps
Jānis Bulis, visi poļu kultūras dienu pasākuma dalībnieki devās uz Ludzu. Te pēcpusdien
pulcējāmies skvērā pie Ludzas Tautas nama,
lai svinīgi atklātu ievērojamajam Ludzā dzimušajam poļu rakstniekam Ferdinandam
Antonijam Osendovskim veltītu piemiņas vietu. Tas kļuva iespējams, pateicoties projektam,
ko uzrakstīja biedrības „Latvijas Poļu savienība” (LPS) Rēzeknes un Ludzas nodaļa.
Projekta nosaukums „Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i
Polakami za granicą“. Projektu līdzfinansē
PR Senāts, atbalstot ārzemēs dzīvojošos poļus un viņu darbību. Projektu veicināja biedrība “Palīdzība poļiem austrumos”.
Ludzā Osendovskim veltītās piemiņas plāksnes atklāšanā klātesošos uzrunāja Polijas
Republikas vēstniecības Rīgā konsulārās nodaļas vadītājs Vojcehs Krajs, Ludzas novada
domes priekšsēdētāja vietniece Jevgenija
Kušča, biedrības “LPS” Rēzeknes nodaļas valdes priekšsēdētāja Bernadeta Geikina Tolstova. Plāksni iesvētīja Ludzas Romas katoļu draudzes prāvests Jānis Kolns.
Vēsturiskajā notikumā piedalījās Čenstohovas pilsētas delegācija, kuru vadīja pilsētas mēra vietnieks Rišards Stefaņaks.
Klātesoši bija arī vairāku Latvijas Poļu biedrību pārstāvji, kā arī Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas pedagogi un ģimnāzijas direktore
Valentīna Šidlovska.

Ludzāniešu ieguldījums piemiņas
vietas veidošanā
Osendovska piemiņas vietas Ludzā izveidošanas projekts tika īstenots īsā laika posmā.
Poļu biedrība uzklausīja un ņēma vērā ludzāniešu viedokļus un ieteikumus, un LPS Ludzas
nodaļas sanāksmē idejas par vietas izvēli izteica visi Ludzas poļu biedrības dalībnieki.
Esam pateicīgi māksliniecei Svetlanai
Skačkovai - Marčenko par izveidoto piemiņas plāksnes skici, akmeņkalim Mindaugam
Griņovam par plāksnes izgatavošanu.
Īpaši gribam pateikties arī vietējam uzņēmējam Vitālijam Gorelovam, kurš uzdāvināja lielo sarkanā granīta bluķi, kas tika izmantots
par plāksnes pamatni.
Poļu biedrība pateicas SIA ,,Ludzas apsaimniekotājs” speciālistiem Ērikam Gutānam,
Olgai Meirānei un Ļubovai Stepanovai par
veiksmīgi, profesionāli un savlaicīgi paveikto darbu, uzstādot lielo akmeni un apzaļumojot
piemiņas vietu.
Biedrība pateicas Ludzas novada pašvaldībai par atbalstu, kas tika sniegts visa projekta īstenošanas laikā un Poļu kultūras dienas pasākumā.
Jevgenija Kušča, Ludzas novada domes
priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības
un kultūras jautājumos saka: – Mēs, ludzānieši,
vienmēr lepojamies, ka Ludzā dzīvoja un dzīvo talantīgi cilvēki, kuri popularizēja un popularizē mūsu senāko pilsētu Latvijā ar saviem
sasniegumiem un panākumiem ne tikai
Latvijas, bet arī pasaules mērogā. Un viens
no tiem ir Antonijs Ferdinands Osendovskis.
Viņš dzimis Ļucinas pilsētā (Ludzā) un nodzīvojis te kopā ar savu ģimeni pirmos trīs sava
bagātā mūža gadus. Tā ir vienīgā vieta Latvijā,
kas tieši saistīta ar viņa vārdu. 2017. gada 9.
septembrī Ludzā notika vēsturisks notikums.
Mums, ludzāniešiem, bija liels gods piedalī-

ties Antonija Ferdinanda Osendovska piemiņas plāksnes atklāšanā. Osendovskis bijis rakstnieks, ceļotājs, publicists, un atbilstoši tika
izvēlēta vieta pie Ludzas bibliotēkas un Tautas
nama. Paldies Latvijas Poļu savienībai par ideju uzrakstīt projektu, kura mērķis bija iemūžināt Osendovska vārdu viņa dzimtajā pilsētā. Paldies Polijas Republikas Senātam par projekta atbalstu. Paldies Latvijas Poļu Savienības
prezidentam Rišardam Stankevičam, Rēzeknes
nodaļas vadītājai Bernadetai Geikinai Tolstovai un Ludzas nodaļas vadītājai
Jolantai Strogonovai par kvalitatīvi organizēto Poļu kultūras dienu pasākumu Ludzā, par
skaisto koncertu.

Koncertā skanēja poļu dziesmas
Pēc piemiņas plāksnes atklāšanas ludzāniešiem un ciemiņiem patiesus prieka mirkļus
ar savu sniegumu sagādāja daudzi vokāli kolektīvi no Latvijas un Polijas.
Ar skaistām un daudzveidīgām poļu dziesmām skatītājus iepriecināja biedrības “Latvijas
Poļu savienība” nodaļu pašdarbības kolektīvi ,,Polonez” no Rīgas (vadītājs Andžejs
Daņskis), ,,Strumeņ” no Krāslavas (vadītājs
Romualds Raginis), jauktais koris ,,Promeņ”
no Daugavpils (vadītāja Marija Jurkova) un
ansamblis ,,Zgoda” no Jēkabpils (vadītāja Iveta
Bērziņa). Ar košajiem tērpiem un izjusto dzidāšanu skatītāju atzinību izpelnījās ansamblis
no Jelgavas ,,Stokrotki” (vadītāja Edīte
Bergmane) un sieviešu koris ,,Jutrzenka” no
Rēzeknes (diriģente Irēna Ivanova).
Pasākuma izskaņā uz skatuves tika aicināti
viesi – vīru vokālais kvartets ,,Dolces Pueris”
(Polija, Čenstohova), kas izpildīja poļu komponistu dziesmas no kinofilmā un populāru
ārzemju komponistu dziesmas no savas programmas „Nopietni. Pa jokam”. Tā mākslinieciskais vadītājs un II tenors - Jaroslavs
Ličba, koncertmeistare Vanda Dudeka.
Skanīgās balsis un veiksmīgi izvēlētais repertuārs iededza ikvienā pasākuma dalībniekā prieka dzirksti.
Patiesībā tas ir apbrīnojami, cik daudz
Latvijā ir labu ansambļu un koru, kuri ar prieku dzied poļu dziesmas, muzicē savam un klausītāju priekam. Mēs, ludzānieši, sirsnīgi pateicamies visiem biedrības “LPS” nodaļu vadītājiem par vēsturiski nozīmīga pasākuma atbalstu un mūsu senču tradīciju saglabāšanu.
Daudzi skatītāji Ludzas Tautas nama zālē nesaprata poļu valodu,taču labi zināms, ka māksla un mūzika neprasa tulkošanu. Šajā laikā
daudzi izjuta patiesu prieku un lepnumu.
Varbūt kāds poļu dziesmās saklausīja bērnībā vecmāmuļu vai vectētiņu – poļu dziedātās melodijas. Lai tas ir kā pamudinājums iesaistīties mūsu biedrības darbībā, pieminot savus senčus!
Jolanta Strogonova,
biedrības „Latvijas Poļu savienība”
Ludzas nodaļas priekšsēdētāja
Foto: Svetlana Rimša,
Ludzas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību vadītāja
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Turpinās projekts „Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs“

Noslēdzies Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 8.3.5. specifiskā atbalsta
mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs“ projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs“ pirmais posms.
Ludzas un Ciblas novadu apvienība darbu projektā uzsāka 2017. gada 1. martā. Projektā kā izmēģinājumskolas tika
iesaistītas Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas 2. vidusskola,
Ludzas novada vakara vidusskola, Ludzas Mūzikas pamatskola un Pildas pamatskola no Ludzas novada, Ciblas vidusskola un Pušmucovas pamatskola no Ciblas novada.
Karjeras atbalsta pasākumos piedalījās arī Istras vidusskolas 7. - 12. klašu skolēni un 7. - 9. klašu skolēni no Nirzas
pamatskolas un Ezersalas internātpamatskolas.
Apgūtais projekta finansējums pirmajā posmā no 1. marta līdz 31. augustam ir 14325,74 eiro, darbu uzsākuši trīs pedagogi - karjeras konsultanti, notikuši desmit karjeras attīstības atbalsta pasākumi, kuros kopējais iesaistīto skolēnu skaits
bija 1550.

Sākušies Latvijas
handbola
Virslīgas
čempionāti
13. septembrī startēja jaunā SynotTip handbola Virslīgas sezona vīriešu komandām.
Tajā spēlēs astoņas komandas – „Celtnieks
Rīga“, „Tenax Dobele“, SK Ludzas „Latgols“,
HK „Ogre/Miandum“, „Jūrmalas Sports“,
ASK/LSPA, HK „Vaiņode“ un MSĢ/Latvijas jaunatnes izlase.
Turnīra ģenerālsponsors ir SynotTip sporta
bārs. Visas turnīra spēles tiek demonstrētas
„SynotTip handbola Virslīga“ Youtube kontā:
SPĒĻU IERAKSTI.
Ludzas „Latgols“, iepriekšējās sezonas
bronzas medaļnieki, Virslīgas jauno sezonu iesāka 16. septembrī ar uzvaru 28:19 pār „Jūrmalas
Sportu“. Uzvara gūta arī 23. septembrī spēlē ar
“Ogre/Miandum” – 26:38. Savukārt 25. septembrī – neizšķirts 25:25 spēlē ar HK
“Vaiņode”.
SK “Latgols” spēles vīriešu
Virslīgā oktobrī:
7. oktobrī Dobelē pret Dobeles “Tenax”.
14. oktobrī Ludzā pret “Celtnieks Rīga” (sākums plkst. 17.00).
15. oktobrī Ludzā pret MSĢ/LAT (sākums
plkst. 13.00).
21. oktobrī Ludzā pret HK “Ogre/Miandum”
(sākums plkst. 15.00).
u
22. septembrī sākās arī Latvijas čempionāts sievietēm.
2017./2018.gada sieviešu Virslīgas čempionātā spēlēs „Stopiņu NHK“, „REIR Dobele“, SK
„Latgols“, Salaspils sporta skola, Jēkabpils sporta skola, LSPA un LAT-2002/Dobele.
SK “Latgols” spēles sieviešu
Virslīgā oktobrī:
1. oktobrī Ludzā pret LSPA (sākums plkst.
13.00).
8. oktobrī Ludzā pret Stopiņu NHK (sākums
plkst. 13.00).
14. oktobrī Dobelē – pret REIR Dobele.
15. oktobrī Dobelē – pret LAT-2002/Dobele.
28. oktobrī Ludzā – pret Salaspils SS (sākums plkst. 13.00).
Plašāka informācija – www.handball.lv
(Latvijas Handbola federācijas mājaslapā)

30. septembrī Ludzas novada
Makašānu kalnā –
Amatieru autokrosa sportistu un autotransporta cienītāju salidojuma kārtējais posms.
Sākums plkst. 10.00. Reģistrācija no 8.30

Tie ir skaitļi, aiz kuriem slēpjas radošas un izzinošas nodarbības, braucieni uz meistarklasēm un atvērto durvju dienām, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem.
Interesants karjeras attīstības atbalsta pasākums visām projektā iesaistītajām skolām bija TehnoBusa nodarbības, kurās
skolēniem bija iespēja iepazīties ar mūsdienīgām mašīnbūves, metālapstrādes un elektronikas iekārtām, noskaidrot, kādas ir svarīgākās profesijas un specializācijas mašīnbūves un
metālapstrādes nozarē, kur tās apgūt un kur strādāt. Ar mērķi iepazīt tehnisko nozaru profesijas notika arī Tehniskās jaun-

rades dienas “Izzini, pēti, eksperimentē“ Ludzas pilsētas ģimnāzijā un Ludzas 2. vidusskolā, kurās skolēni, iesaistoties ķīmijas, fizikas, elektronikas un citos eksperimentos, varēja apjaust, kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas, lai varētu veidot savu karjeru tehniskajās nozarēs.
Seno arodu - peterņu pīšanas, aušanas, maizes cepšanas
un mūzikas instrumentu gatavošanas noslēpumus centās apgūt sākumskolas bērni, bet lielākie brauca uz Atvērto durvju
dienām Malnavas koledžā un Valsts robežsardzes koledžā,
apmeklēja reģionālo izstādi “Izglītība un karjera“ Rēzeknē.
Par friziera darbā nepieciešamajām prasmēm, zināšanām
un fizisko izturību Ciblas, Pušmucovas un Ezersalas bērniem
stāstīja friziere R. Ivone, taču vairāk par stāstījumu bērnus
aizrāva praktiskās nodarbības, kurās savas darba prasmes rādīja gan pati friziere, gan roku izmēģināja arī paši skolēni.
Arī jaunajā mācību gadā projekta aktivitātes turpināsies.
Pedagogi – karjeras konsultanti I. Labāne un E. Rimicāne jau
plāno jaunus pasākumus, kuru mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar profesiju daudzveidību, veicināt izpratni par tālākās
izglītības iespējām, mācīties veikt savu pašnovērtējumu, lai
nākotnē spētu izvēlēties profesiju vai nodarbošanos atbilstoši
savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.
Inese Romanova,
Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
metodiķe, projekta koordinatore

Aicina apskatīt militāro tehniku
un tikties ar karavīriem
Piektdien, 6. oktobrī, no plkst. 12.00 līdz 16.00 Ludzas
2. vidusskolas teritorijā P. Miglinīka ielā 27 iedzīvotāji
aicināti apmeklēt militārās tehnikas un ekipējuma izstādi.
Izstādes apmeklētāji varēs arī uzzināt par dienesta iespējām
Nacionālajos bruņotajos spēkos un Zemessardzē.
Pasākuma mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par aizsardzības nozari, kā arī veidot un uzturēt karavīru saikni ar
sabiedrību.
Militārās tehnikas izstādi nodrošina Zemessardzes 3.
Latgales brigādes Zemessardzes 32. kājnieku bataljons.

Vakara brauciens 2017
Projekta “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā” ietvaros
2017. gada 1. septembrī tika organizēts pasākums “Vakara
brauciens 2017”.
Pasākums bija vērsts uz atkarību izraisošo vielu lietošanas
mazināšanu un veselīga dzīvesveida popularizēšanu, sekmējot
iedzīvotāju iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.
Pasākuma piedalījās gandrīz 100 cilvēku. Novada iedzīvotāji pulcējas pie Ludzas novada pašvaldības, bērniem līdz 12 gadiem tiek rīkoti konkursi figūru izbraukšanā pilsētas laukumā,

vecākiem pasākuma dalībniekiem tika rīkots veloorientēšnās sacensības
Ludzas pilsētas teritorijā,
kur dalībnieki, saņemot karti, meklēja tajā norādītos punktus (kopā
10 pieturpunkti izvietoti dažādās pilsētas nomales).
Veloorientēšanās dalībnieki tika sadalīti dažādās vecuma un dzimuma grupās, kā arī piedalījās ģimeņu komandas. Pasākuma noslēgumā – kopīgs brauciens pa Ludzas pilsētas ielām, izmantojot velosipēdus, skrējriteņus, skrituļslidas. Noslēgumā dalībnieki tika apbalvoti ar balvām no pasākumu organizētājiem, kā
arī labākie veolorientēšanās sacensībās tika pie medaļām.
Paldies visiem pasākuma dalībniekiem!

Sirds veselības diena
Lai vērstu uzmanību un izglītotu par sirds asinsvadu slimību riskiem ikviens Ludzas iedzīvotājs tika aicināts uz Sirds
veselības dienu, kas norisinājās 24. septembrī Ludzas Tautas
namā.
Sirds veselības dienas ietvaros Latgales medicīnas centra speciālisti izmērīja visiem ieinteresētiem fizikālos parametrus, noteica cukura līmeni asinīs, izmērīja asinsspiedienu un pulsu. Katrs interesents saņēma vērtīgus speciālistu ieteikumus un rekomendācijas sirds un asinsvadu slimību risku mazināšanai.
Kopumā pasākums guva ļoti lielu atsaucību no iedzīvotāju puses. Bez mērījumiem un konsultācijām pasākuma laikā arī tika pasniegti informatīvie materiāli par sirds un asinsvadu slimībām un
to profilaksi, asinsspiediena mērījumu dienasgrāmatas un bezmaksas

glikometri.
Apkopojot mērījumus tika secināts, ka lielai daļai iedzīvotāju
ir paaugstināts asinsspiediens. Šādos gadījumos dalībniekiem tika
norādīts doties pie sava ģimenes ārsta, lai veiktu papildus pārbaudes.
Latgales medicīnas centrs izsaka lielu pateicību par veiksmīgu sadarbību Ludzas pilsētas pašvaldībai!
Šādas profilaktiskas riska pārbaudes ir nepieciešamas, un dažos gadījumos tās pat spēj kādam savlaicīgi atklāt slimību un paver iespēju savlaicīgi to sākt ārstēt. Latgales medicīnas centrs visiem novēl stipru veselību! Mīliet un sargājiet sevi!
Svetlana Losane,
SIA “Latgales medicīnas centra” valdes locekle

Aicinām piedalīties Nūjošanas nodarbībās
Projekta “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā” ietvaros
tiek organizētas nūjošanas nodarbības.
Nūjošana ir viena no visstraujāk popularitāti gūstošajām sporta
aktivitātēm pasaulē, ar to var nodarboties jebkurš bez vecuma ierobežojumiem. Nodarbības noritēs instruktora – Ilutas Kaupužas
vadībā, pirmā nodarbība tika organizēta jau 23. septembrī.
Nūjošana nodarbību ietvaros oktobrī ir paredzēta arī lekcija

“Kāju veselība”, kur tiks pieaicināts sertificētu speciālists - flebologs. Informācija par lekciju tiks paziņota oktobrī.
Nūjošanas nodarbību grafiks publicēts pašvaldības mājaslapā.
Dalība nūjošanas nodarbībās ir bez maksas!
Projekts “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/024) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no
Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Anonīmo alkoholiķu (AA) Ludzas grupas sapulces notiek
svētdienās plkst. 13:00 Raiņa ielā 16A, Ludzā
AA sapulcēs tiek aicināti piedalīties visi, kuru dzīvē alkohols
rada sarežģījumus un kuri vēlas pārtraukt dzeršanu.
Kontaktinformācija: Andrejs, t. 29332471.
Tāpat kā jebkura cita atkarība, alkoholisms ir slimība, kuru var

apturēt, taču pilnībā to izārstēt nav iespējams. Ja vēlaties vairāk
uzzināt par AA, alkoholismu un dzeršanas problēmu risinājumu,
meklējiet informāciju biedrības “Latvijas Anonīmo Alkoholiķu
Sadraudzība” mājaslapā: www.aa.org.lv
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Jauniešiem – erudīcijas konkurss
par sportu
Ludzas TN mākslinieciskās daļas vadītājs Arnis
Krancāns arī šogad organizē Ludzas novada jauniešiem konkursu “Erudīts 2017 - Bez špikera”. Šajā konkursā jauniešiem būs iespēja atraktīvā veidā parādīt
savas zināšanas par Latvijas un pasaules sporta vēsturi un aktualitātēm.
“Erudīts 2017 – Bez špikera” norisināsies Ludzas
TN mazajā zālē 10. oktobrī plkst. 11:00.
Erudīcijas spēlē aicinātas piedalīties skolēnu komandas 5 cilvēku sastāvā, dalībnieku vecums – no
11 līdz 25 gadiem. Lai piedalītos, jāiesniedz pietiekums (publicēts reizē ar nolikumu pašvaldības mājaslapā www.ludza.lv un facebook.com/ludzastn). Ar
šādām aktivitātēm jaunieši tiek rosināti aktīvi iesaistīties sabiedriskos procesos. Un tā ir arī iespēja

Man mūža septembris
stāv ārā
un lūpās –
akācijas zars.
Viss zaļš,
nevienam kalendāram
vairs nevar ticēt –
meļu bars.
(O. Vācietis)

izkopt prasmi diskutēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, darboties grupā, pieņemt kopīgus lēmumus.

Eiropas kultūras mantojuma diena

Katra gada septembra otrajā nedēļas nogalē norisinās
Eiropas kultūras mantojuma
dienu pasākumi. Šogad pasākumi notika sešdesmit vietās visā
Latvijā. Ludzā – divās vietās:
Ludzas viduslaiku pils pilskalnā un Ludzas Lielajā sinagogā.
Milāna
Bule,
Ludzas
Novadpētniecības muzeja direktore, informē, ka Eiropas kultūras
mantojuma dienu ietvaros muzejs
piedāvāja apskatīt restaurēto
Ludzas Lielo sinagogu. Visiem klā-

tesošajiem bija iespēja bez maksas apskatīt vēsturisko ēku, jo bija
sarīkotas divas ekskursijas:
plkst.10.30 – ekskursija latviešu valodā un plkst.12.00 – ekskursija
krievu valodā. Sinagogu varēja apskatīt arī individuāli. Šo iespēju izmantoja 51 cilvēks.
Līga Kondrāte, Ludzas TIC vadītāja informē, ka pasākums bija
veltīts Ludzas Livonijas ordeņa viduslaiku pils vēstures un ar to saistīto noslēpumu un leģendu izzināšanai. Īpaši apmeklēt kultūrvēstures mantojumam veltīto pasākumu bija aicinātas ģimenes ar
bērniem. Ludzas pils pašā pilsētas centrā, ko būvējis Livonijas ordenis 14.gs. Vannemara de
Bruggenoje vadībā kā pēdējo ordeņa īpašumu cietoksni, ir viens
no izteiksmīgākajiem vēstures lie-

ciniekiem Latgalē, kura rašanās un
pastāvēšanas noslēpumus vēsturnieki šķetina joprojām. Lai varētu ierakstīt Ludzas vēstures lappusēs jaunas atziņas, pasākumā
pils kalnā par šīs vasaras arheologu atklājumiem Ludzas pilskalnā stāstīja arheologs Uldis
Kalējs (fotoattēlā), par pils vēstures izzināšanas gaitu - Ludzas
novada TIC vadītāja Līga
Kondrāte. Savukārt salona
“Pelnrušķītes sapnis” īpašniece
Ruta Zvīdre aicināja bērnus uz
piedzīvojumu aizraujošā un noslēpumainā ekskursijā “Lūcijas
nakts pasakas”, bet Ludzas novada
TIC speciāliste Anita Mortuzāne
interesentiem rādīja pili virtuālajā
realitātē, kāda tā varēja izskatīties
viduslaikos.
Eiropas kultūras mantojuma
dienu mērķis ir tuvināt cilvēkus
kultūras mantojumam, vairojot izpratni par pieminekļu aizsardzību
– aizsargājamo pieminekļu dažādību, vērtību apzināšanu, saglabāšanu, kā arī kultūras mantojumu
kā resursu ilgtspējīgai attīstībai. Tās
aizsākušās 1984. gadā Francijā kā
atvērto durvju dienas vēstures pieminekļos un kopš 1999. gada kļuvušas par kopīgu Eiropas Padomes
un Eiropas Komisijas iniciatīvu,
kurā piedalās 50 valstis, kas ir pievienojušās Eiropas Kultūras
Konvencijai.

JAUNUMS!!!
Vai vēlies atklāt noslēpumus? Vai esi pasaku mīļotājs?
Vai Tev interesē, kas bijis sen senos laikos?
Ja jā, tad aicinām doties kopā ar viduslaiku dāmu Rutu aizraujošā pastaigā ar pārģērbšanos uz Ludzas
pils kalnu. Uz stundu varēsi iejusties kāda no viduslaiku pils iemītnieka ādā, uzzināt daudzās ar Ludzas
pils princesi Lūciju un ezeriem saistītos nostāstus, izkustēties, kā arī atklāt mūsu pils noslēpumus. Jaunums
ludzāniešiem un viesiem – “Lūcijas nakts pasakas“ būs īpaši interesantas skolu grupām, ģimenēm ar bērniem un arī pieaugušajiem.
Pieteikt ekskursijas Ludzas novada Tūrisma un informācijas centrā pa tālruni 65707203 un
salonā “Pelnrušķītes sapnis” pa tālruni 28622571.

Dāņu adītāju kluba tūre – arī Ludzā
No 12. līdz 17. septembrim Latgalē viesojas beļģu, dāņu un holandiešu adītājas Karlas Meijsen vadībā. Karla Meijsen ir holandiešu skolotāja, aizrautīga adītāja un pētniece, adīšanas dizaina grāmatu autore, kura šobrīd gatavo grāmatu par latviešu adīšanas tradīcijām. Latvijā un Rīgā pabijusi vairākkārt,
šovasar ar savām kolēģēm devās uz zilo ezeru zemi
ar mērķi izzināt Latgalei raksturīgos tautas tērpus,
cimdu un zeķu rakstus, adīšanas tradīcijas un mūsdienu rokdarbu tehnikas. Galvenokārt atraktīvās adītājas vēlējās tikties ar mūsu amatu meistarēm, lai iepazītu dzīvās amatu tradīcijas.
15. septembrī ārzemju adītājas gaidīja Ludzas amatnieku centrs, kur tām tika Latgales tautas tērpi un stāstīts par to darināšanas tradīcijām. Bija arī jauka tikšanās ar Ludzas adītāju kluba “Musturprieks” meis-

… visi mēs no pagājušā
un nākamības
sastāvam.

tarēm, kuras stāstīja par mūsu novadam raksturīgo
adīšanas pieredzi un tehnikām.
Informē Līga Kondrāte, Ludzas TIC

Izdevējs: Ludzas novada pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr. М 001168
Tirāža: 3000 eksemplāri
Atbildīgā par izdevumu: Ērika Bondarenko
Tulkojumi: Žanna Dukaļska

Sirsnīgi sveicam skaistās dzīves
jubilejās ikvienu novadnieku,
kuram šūpuļsvētki ir septembrī!
Bet jo īpaši sveicieni jums, mūsu
cienījamie sirmgalvji:
Tamāra Gržibovska, Ludzā,
Romualds Vanags, Ludzā,

Marija Klešnika, Ludzā,
Janīna Vintisenoka, Briģu pag.,
Broņislava Ludborža,
Isnaudas pag.,
Nina Lukašenoka, Istras pag.,
Anna Arele, Pildas pag.,
Leontīne Bule – Mutule,
Nirzas pag.,
Valdīne Mekša, Ludzā,
Jānis Baltiņš, Ludzā,
Vera Šestakova, Ludzā,
Rita Kopeika, Ludzā,
Janīna Miščenkova, Ludzā,
Euģenija Mazaļevska, Ludzā,
Jūlija Ričika, Ludzā,
Zinaīda Šakurova, Istras pag.,
Ļubova Kukreviča, Ludzā,
Sergejs Haritonovs,
Rundēnu pag.,
Zuzanna Sjakste, Isnaudas pag.,
Valija Lose, Ludzā,
Jekaterīna Aleksejeva, Ludzā.

Lai stipra veselība un mīlestības caurstrāvoti turpmākie dzīves gadi!
Ludzas novada pašvaldība
29. septembrī plkst. 15.00 Ludzas TN –
Skolotāju dienai veltīts koncerts
kopā ar dziedošajiem INGU un NORMUNDU.
Aicina Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Kultūras pasākumu afiša
oktobrim
Cirmas TN
6. oktobrī plkst. 17.30 Cirmas pagasta bibliotēkā – Marinas
Cvetajevas 125. dzimšanas dienai veltītā monoizrāde “Marina”,
kuras pamatā ir Cvetajevas dzeja, vēstules un dienasgrāmatas
pieraksti. Izrāde iestudēta Rēzeknes Krievu tautas teātrī.
Isnaudas TN
27. oktobrī plkst. 19.00 – pasākums “Rudenīgi es dziedāju,
par rudeni gavilēju”. Tiek rīkots sadarbībā ar biedrību
“Suprātka”. Piedalīsies folkloras kopas no Ilzeskalna un
Bērzgales.
Ņukšu TN
20. oktobrī plkst. 18.00 – jubilejas pasākums “Folkloras kopai „Rīkšova“ – 15”. Aicinām uz kopīgu vakarēšanu.
Pildas TN
30. septembrī plkst. 16.00 – pensionāru atpūtas vakars „Gadi
skrien kā stirnas...“
21. oktobrī plkst. 17:00 - Pildas TN līnijdeju kolektīva 5
gadu jubilejas svētku koncerts.
Pureņu TN
7. oktobrī plkst. 10.00 – „Improvizācijas spēles jauniešiem“,
tā ietvaros improvizēts iestudējums A. Kronenberga poēmai
„Sprunguļmuižā gadatirgus“.
Rundēnu TN
27.oktobrī plkst. 16.00 – senioru vakars “Rudens balle”.

Svecīšu vakari
Cirmas pagasta kapsētās
21. oktobrī: DZERKAĻU k. – 13.00, TUTĀNU k. – 13.30, SOIDU k. – 14.00.
Isnaudas pagasta kapsētās
14. oktobrī: EIPĻU k. – 13.00, CIĻVIČU k – 14.00, MEĻAŠKU
k. – 15.00.
Ņukšu pagasta kapsētās
28. oktobrī: PETROVSKU k. –12.30, GAVEIKU k. – 13.30, RINDU k. – 14.30, PŪDNĪKU k. – 15.15, ŅUKŠU k. –16.00.
Pildas pagasta kapsētās
14. oktobrī: ŠĶIRPĀNU k. – 12.00, BOLDIŅU k. – 13.00,
BRODAIŽAS k. – 14.00, ROGAIŽAS k. – 15.00 (ar Sv. Misi).
Šos pasākumus rīko pagastu pārvaldes, piesaistot Tautas namu vokālos kolektīvus.

Nākamais informatīvā izdevuma „Ludzas Novada
Vēstis” numurs iznāks 2017. gada. 26. oktobrī.

Aktuālākā Ludzas novada pašvaldības informācija tiek
publicēta pašvaldības mājaslapā internetā www.ludza.lv
Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties avīzes veidošanā –
iesniegt aktuālu un interesantu informāciju par notikumiem,
faktiem un cilvēkiem!
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori.

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

