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Ludzas novada paðvaldîbas bezmaksas informatîvais izdevums

1. septembris Ludzas
novada skolās
Ludzas novada vispārizglītojošās skolas 1. septembrī uzsāks
jauno mācību gadu. Savus audzēkņus tās gaida:
Ludzas 2. vidusskola
9.00 – svinīgā līnija laukumā pie skolas.
Klases stundas – pēc līnijas.
Ludzas pilsētas ģimnāzija
9.20 – klases stundas sākumskolas korpusā,
10.00 – svinīgā līnija laukumā pie sākumskolas.
Tā kā ģimnāzijas I korpusā notiek renovācija, uz skolu jādodas pa
P. Miglinīka un Skolas ielu. Ieejas no Blaumaņa ielas un 18. novembra
ielas ir slēgtas!
Renovācijas laikā LPĢ mācību kabineti atradīsies sākumskolas korpusa, Ludzas 2. vidusskolas un sporta skolas telpās. Saraksts par klašu izvietojumu publicēts skolas mājaslapā. Ceram uz sapratni!
Ludzas vakara vidusskola
9.00 – mācību gada sākuma pasākums.
Istras vidusskola
9.00 – mācību gada sākuma pasākums.
Pildas pamatskola
9.00 – mācību gada sākuma pasākums.
Nirzas pamatskola
9.00 – mācību gada sākuma pasākums.
3. septembrī plkst. 10.00 – Sv. Mise Raipoles baznīcā par skolu,
skolēniem, pedagogiem un bērnu vecākiem.
J. Soikāna Ludzas mākslas skola
14.00 – pasākums 1. - 5. klašu audzēkņiem (mākslas skolas zālē).
17.00 – pasākums MFA sagatavošanas grupas audzēkņiem (mākslas skolas zālē).
Ludzas mūzikas pamatskola
9.00 aicina 1. - 4. klašu vispārizglītojošās programmas skolēnus (skolas zālē).
12.00 – visu klašu mūzikas un deju programmu audzēkņus (skolas zālē)

Tev ir simtiem iespēju šodien
Nezināmās virsotnēs kāpt,
Dzīves ziedošās galotnēs,
Kuras liek pēc zvaigžņotām debesīm slāpt.
Tev ir simtiem iespēju šodien,
Mainot pasauli, avotam būt,
Savu gaitu kurš neraksta smiltīs,
Bet prot gaismas dzintaru gūt.
Tev ir simtiem iespēju šodien
Savas nākotnes durvis vērt,
Vai aiz kurām lāsi pa lāsei
Savu laimi un likteni svērt.
(V. Mežnora)

Sirsnīgi sveicam Zinību dienā!
Jaunajā mācību gadā visiem novada skolu
audzēkņiem un pedagogiem novēlam
neizsīkstošu cerību, patiesu ticību,
spēku un apņēmību labus darbus darīt
dienu no dienas, gadu no gada!
Ludzas novada pašvaldības vārdā –
domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs

Plūdu skartajās teritorijās
izsludināta ārkārtējā situācija
Valdība otrdien, 29. augustā,
izsludināja ārkārtējo situāciju
lauksaimniecībā Latgalē, kā
arī vairākos novados Vidzemē un
Zemgalē. Ārkārtas situācija
līdz šī gada novembra beigām ir
izsludināta 27 novados, tajā skaitā Ludzas novadā.
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Finanšu ministriju (FM)
līdz šā gada 29. septembrim izvērtēs pašvaldību pieprasījumus zaudējumu kompensēšanai par nodarītiem zaudējumiem infrastruktūras
objektiem, izvērtēs iesniegto informāciju par privātajiem mājokļiem
un pašvaldību sniegto atbalstu iedzīvotājiem ārkārtas situācijā.
Ludzas novada pašvaldība turpina apzināt dabas stihijas radītos
zaudējumus – tiek apkopota informācija par izskalotajiem ceļiem un
ietvēm, bojātajiem infrastruktūras
objektiem, appludinātajiem tīrumiem un pļavām privātajā sektorā.
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis
Maslovskis informē, ka provizoriski postījumi pašvaldības publiskajā infrastruktūrā vērtējami aptuveni 150 000 EUR apmērā.
Pildas pagastā tiltam pār Ilžas upi
ir konstatēti pamatnes bojājumi –
izskaloti nesošās konstrukcijas betona fragmenti. Stipri bojātas J.
Soikāna Ludzas mākslas skolas
mācību telpas, kas atrodas pagrabstāvā un vairākas dienas bija
applūdinātas. Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijās izgājuši no ie-

rindas 3 ūdenssūkņi. Konstatēti
ceļu braucamās daļas asfaltseguma bojājumi un izskalojumi (~
220 m2), caurteku bojājumi un
aizdambējumi. Ludzā izskaloti un
apbrukuši notekgrāvji (kopgarumā ~920 m), bojāti kanalizācijas
tīkli, gan daudzdzīvokļu namos,
gan privātmājās tecējuši jumti un
applūda pagrabtelpas.
Par privātajā sektorā lietavu radītiem zaudējumiem pašvaldībai ir
ziņojuši vien 7 novada lauksaimnieki. Vienā zemnieku saimniecībā bojā gājuši kartupeļu stādījumi
2 ha platībā. Lielākie postījumi, kuri
radīs neatgriezeniskus zaudējumus,
– applūdušie labību lauki 100 ha
kopplatībā. Materiālo zaudējumu
precīzu apmēru varēs noteikt tikai
pēc graudaugu novākšanas un to nodošanas. Zemnieki pārliecināti, ka
ilgstošās lietavas negatīvi ietekmēs
arī nākamā gada ražu.
Lai apspriestu anomālo lietavu
rezultātā radušos situāciju, 28. augusta vakarā Līvānos Latgales reģiona pašvaldību vadītāji tikās ar
Ministru prezidentu Māri Kučinski,
zemkopības ministru Jāni Dūklavu
un vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministru Kasparu
Gerhardu. Ludzas novada domes
priekšsēdētājs Edgars Mekšs informē, ka tikšanās laikā tika uzsvērts:
plūdu skarto reģionu lauksaimniekiem tiks sniegta palīdzība un zaudējumu kompensācija, tomēr katrs
iesniegums tiks izvērtēts individuāli.
Lauksaimniekiem ir iespēja pieteikt
zaudējumus elektroniski, taču vēl
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nav zināmi kritēriji, pēc kādiem zaudējumi tiks kompensēti.
No ministru puses saņemts solījums darīt visu iespējamo, lai lauksaimniekiem nebūtu jācieš arī sankcijas no aizdevējiem – bankām,
ja lauksaimnieki šajā krīzes situācijā nespēs savlaicīgi norēķināties
par izsniegtajiem aizdevumiem, tāpat ja nespēs pildīt līgumus, kas saistīti ar produkcijas piegādi.
Palīdzība pašvaldībām tiks
sniegta pēc tam, kad pašvaldības būs
novērsušas postījumus uz ceļiem un
infrastruktūras objektos. Pieejamais
kompensācijas apjoms varētu būt
70% no kopējās darbu tāmes.
Lauku atbalsta dienests (LAD)
ir uzsācis izstrādāt moduli
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
(EPS), kurā LAD klienti varēs iesniegt pieteikumus par faktiski nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši
2017. gadā Lauku atbalsta dienestā deklarētajām platībām. Iesniegt
pieteikumus EPS varēs līdz 2017.
gada 1. oktobrim. LAD informēs
par iesniegumu pieņemšanas sākumu. Par kompensāciju apjomu,
kas tiks piešķirts lauksaimniekiem,
lems Zemkopības ministrija.
Turpmāk informēsim par rīcību lietavu un plūdu radīto seku novēršanai.
Informāciju sagatavoja
Svetlana Rimša,
Ludzas novada pašvaldības
sabiedrisko
attiecību vadītāja

Citādas Dzejas dienas
Ludzas Galvenās bibliotēkas darbinieki uzrakstīja un iesniedza
novada pašvaldībā projektu Mazo kultūras projektu konkursam
par Dzejas dienu rīkošanu Ludzā. Ideju atbalstīja.
Tā 7., 8. un 9. septembrī pilsētā notiks Dzejas dienu pasākumu cikls,
kas šoreiz nebūs tikai tradicionālās tikšanās ar dzejniekiem, bet tiks
rīkots arī citā formātā.
Ceturtdien, 7. septembrī, plkst. 17.15 Ludzas TN – īsfilma „Dzeja
Ludzai”. To veidojusi radošā grupa, kurā strādāja Ludzas bibliotēkas
darbinieki un Edmunds Kadakovskis, Raivis Isakovičs no Ludza TV.
Filmā dzeju par mūsu pilsētu lasa dažādu paaudžu cilvēki, pazīstami
ludzānieši. Varēsim izbaudīt Ludzas ainavu neatkārtojamo skaistumu.
Piektdienas, 8. septembra, vakarā pārsteigums gaida visus, kuri
ar vakara vilcienu no Rīgas atgriezīsies Ludzā, kā arī viņu sagaidītājus un tos ludzāniešus, kuri plkst. 21.00 atnāks uz dzelzceļa staciju.
Te notiks muzikāls Dzejas dienu pasākums „Dzeja iebrauc Ludzā”.
Pazīstamās grupas „Dabosu durovas” līderis Arnis Slobožaņins dziedās savas populārās un mazāk zināmās dziesmas. Tā šai vakarā vilciena sagaidīšana un ierašanās Ludzā kļūs par īpašu notikumu.
Sestdien, 9. septembrī, plkst. 11.00 laukumā pie TIC sāksies Dzejas
tirgus. Isnaudas amatierteātris iestudējis Ulda Ausekļa dzeju. Uzstāsies
Ludzas novada BJC kustību teātris. Visi tiks aicināti piedalīties radošajās darbnīcās, kur varēs izpaust savas radošās spējas, piemēram, ilustrējot dzejoļus. Tirgū rosīsies dažādi literārie varoņi, ar kuriem kopā
varēs nofotografēties, piedalīties konkursos. Pie brīvā mikrofona dzeju lasīs mūsu pašu dzejas autori un arī tie, kuri vēlēsies nolasīt citiem
savu iemīļoto dzejoli.
Visos Dzejas dienu pasākumos piedalīsies BJC pulciņš „Tērpi un
aksesuāri”, kā arī uzņēmums „Pelnrušķītes sapnis”. Būs linu apģērbu
kolekcijas demonstrējumi, iespēja iejusties pagājušo gadu apģērbu modēs, tiks demonstrēta māla trauku kolekcija.
Visu iecerēto neatklāsim. Sekojiet afišai mājaslapā! Iesaistieties Dzejas
dienu pasākumos!
Korespondente Vanda Žulina

IZMAIŅAS Ludzas novada pašvaldības deputātu
pieņemšanas laikā no 1. septembra:
Olita Baklāne – katra mēneša ceturtā ceturtdiena 11:00-12:00.
Alīna Gendele – katra mēneša ceturtā ceturtdiena 16:00-17:00.
Iedzīvotājus deputāti gaida Ludzas novada pašvaldības ēkas Raiņa
ielā 16A, Ludzā, 1. stāva zāle.
Tālrunis 65707125.
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IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Pašvaldība organizē aptauju
par privātajiem ezeriem,
kuros zvejas tiesības pieder
valstij
Ludzas novada domes vadība šī gada 27. jūlijā pēc domes sēdes,
saskaņojot ar novada domes deputātiem, nolēma veikt iedzīvotāju aptauju ar mērķi izzināt iedzīvotāju viedokli par to, vai Ludzas novada
pašvaldībai ir jāierosina Saeimai veikt grozījumus likumdošanā attiecībā
uz Ludzas novada teritorijā esošajiem privātajiem ezeriem – Mazo
Kurmas ezeru, Lielo Kurmas ezeru un Dukānu ezeru. Uz šo brīdi augstāk minētie ezeri ir privātie ezeri, kuros zvejas tiesības pieder valstij.
Aptaujas rezultātā pašvaldība vēlas uzzināt iedzīvotāju viedokli par
to, vai šajos ezeros arī turpmāk zvejas tiesības būtu jāsaglabā valstij,
vai lietderīgāk būtu zvejas tiesības pilnībā atdot ezeru īpašniekiem.
Anketas tiks izvietotas laika posmā no 21.08.2017. līdz 20.09.2017.
Ludzas novada pagastu pārvalžu administratīvajās ēkās (vērsties pie
sekretāres vai pārvaldes vadītāja), Ludzas novada domes administratīvajā ēkā Raiņa ielā 16, kabinetā Nr.301, kā arī Ludzas novadā izvietotajās divās tirdzniecības vietās, kuru darbība saistīta ar makšķerēšanai un zvejniecībai paredzētā aprīkojuma tirdzniecību: IK “LAKI”
(Ludzā, Stacijas ielā 30) un IK “VASALS AA” (Ludzā, Skolas ielā
20A). Aptaujas rezultāti tiks apkopoti, izmantojot saskaitīšanas matemātisko metodi.
Piedaloties aptaujā, lūdzam būt aktīviem un izteikt savu viedokli
ierakstot anketā ar vārdiem “Par“ vai “Pret” vērtējumu katram no iepriekš minētajiem ezeriem atsevišķi.
Ja Jūs uzskatāt, ka zvejas tiesības turpmāk ir jānodod ezeru īpašniekiem, atbildiet uz jautājumu ar vārdiem “PAR”.
Ja Jūs uzskatāt, ka zvejas tiesības tomēr ir jāatstāj valstij (ar tiesībā zvejot jebkuram iedzīvotājam vai specializētam zvejsaimniecības
komersantam), atbildiet ar vārdiem “PRET”.
Neskatoties uz to, ka aptaujai ir informatīvs raksturs, domes vadībai lēmuma pieņemšanas laikā ir jāņem vērā sabiedrības viedoklis.
Atkarībā no aptaujas rezultātiem var tikt ierobežotas sabiedrības intereses attiecībā uz brīvu piekļuvi, makšķerēšanu un zvejniecību minētajos ezeros.
Līdzdalību šajā aptaujā pašvaldība skata kā kvalitatīvi augstāku mijiedarbības stadiju attiecībās starp iedzīvotājiem un pašvaldību. Iedzīvotāju
līdzdalība aptaujā tiek analizēta kā divvirzienu komunikācija starp pašvaldību un tās iedzīvotājiem.

SIA “Ludzas apsaimniekotājs”
sniedz atbildes uz iedzīvotāju
jautājumiem
par namu apsaimniekošanu
– Lūdzu izskaidrojiet, kas ir zudumi iekšējos tīklos? No kādiem
parametriem un kādām darbībām rodas šādi zudumi? Kāpēc vasarā rēķinā šāda ieraksta vairs nav?
Atbild Inese Kuzņecova, SIA „Ludzas apsaimniekotājs” abonentu
daļas vadītāja: – Tie ir siltumenerģijas zudumi ēkas karstā ūdens apgādes sistēmā – karstam ūdenim cirkulējot stāvvados, dvieļu žāvētājos, siltumpunkta, pagraba un bēniņu cauruļvados. Zudumi tiek aprēķināti tikai periodos, kad māja netiek apkurināta, bet tiek piegādāts
siltais ūdens. Tā ir patērētā siltumenerģija megavatos, ko izmanto ūdens
uzsildīšanai, arī dvieļu žāvēšanas caurulēm.
Vasarā, kad netiek piegādāts siltais ūdens, netiek patērēta siltumenerģija, līdz ar to rēķinos nav arī šī rādītāja. Dzīvokļos, kur netiek piegādāts siltais ūdens un nav arī dvieļu žāvēšanas cauruļu, par to nav arī
jāmaksā. Maksu par zudumiem iekšējos tīklos aprēķina proporcionāli dzīvokļu skaitam.
– Esmu uzrakstījis iesniegumu “Ludzas apsaimniekotājam”, ka
no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim nedzīvošu dzīvoklī,
kur esmu deklarēts. Kāpēc man jāmaksā par cieto atkritumu izvešanu, ja es tos neradu?
Atbild Inese Kuzņecova: – 17.09.2013. Ministru kabineta noteikumi
Nr. 817 paredz izņemt punktu no iepriekš spēkā esošajiem noteikumiem par to, ka netiek iekasēta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tais gadījumos, ja dzīvoklī dzīvojoša persona atrodas
pagaidu prombūtnē. Līdz ar to kopš 2013. gada oktobra “Ludzas apsaimniekotājs” vairs nepieņem izziņas par deklarēto personu pagaidu prombūtni, jo likumdošana vairs neparedz iespēju neiekasēt naudu par cieto atkritumu apsaimniekošanu. Maksu par cieto atkritumu
izvešanu aprēķina pēc dzīvoklī deklarēto personu skaita.
– Kāpēc man jāmaksā par elektrības koplietošanu telpās, ja es
deklarētajā dzīvesvietā nedzīvoju un elektrību nelietoju?
Atbild Rita Plociņa: – Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums nosaka, ka par elektrības izmantošanu koplietošanas telpās (kāpņu telpās, pagrabā, telpā, kur novietots siltummezgls), maksu nosaka pēc skaitītāja rādījuma, sadalot to proporcionāli uz visiem dzīvokļiem, dzīvokļu
īpašumu skaitam.
Ludzas novada pašvaldība uzskata, ka iespējami plaši, periodiski
un vienkāršiem vārdiem ir jāsniedz informācija iedzīvotājiem par viņu
tiesībām un to īstenošanas iespējām.
Sagatavoja korespondente Vanda Žulina
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Rotaļu laukums Tutānu ciemā – bērnu attīstībai
un brīva laika pavadīšanas dažādošanai
Bērnu rotaļu laukums jebkurā pagalmā ir bērnu fantāzijas attīstības pasaule. Droša, tīra vide, košas krāsas un dabas klātbūtne ar kokiem, krūmiem, zālieniem
veido daudzveidīgu saskarsmes telpu, kur kopā var rotaļāties visi bērni, kā arī viņu vecāki var iepazīties viens
ar otru, apspriest kopīgas tēmas, rast risinājumus kādām personīgām vai vietējās kopienas problēmām.
Kustēties, vingrot, elpot svaigā gaisā – to visu var bērniem un viņu vecākiem piedāvāt pagalms.
Saskaņā ar īru bērnu psiholoģes M. Koinas pētījumu ir 5 iemesli, kāpēc bērniem jāspēlē rotaļu laukumos: 1) sociālā, garīgā un valodas attīstība; 2) fiziskā attīstība un laba vingrošana; 3) emocionālā attīstība un pozitīvās garīgās veselības veicināšana; 4)
tas ir jautri; 5) tas ir ērti vecākiem. Šūpošanās bērnu iepriecina, nomierina un atslābina, tā attīsta un trenē viņa vestibulāro aparātu, sekmē smadzeņu darbību,
stiprina roku un vēdera muskuļus. Kāpšana un kāpelēšana ir saistīta ar kustību koordinācijas attīstību – maziem bērniem obligāti jāmācās kāpelēt, lai
attīstītu roku un kāju koordināciju, locītavu darbību.
Balansēšana attīsta loģisko domāšanu un telpisko izjūtu. Mazo bērnu spēlēšanās ar smiltīm attīsta viņu
sīko motoriku. Kopīgā spēlēšanās ar citiem bērniem
attīsta bērnu valodu, bērni apgūst sociālās lomas. Šķiet,
neviens neapšauba rotaļu laukumu nozīmīgumu, bet
atrast finansējumu šīs svarīgās infrastruktūras ierīkošanai dažreiz ir grūti.
Tagad arī Cirmas pagasta Tutānu ciemā bērniem
ir iespējas spēlēties rotaļu laukumā. Tutānos dzīvo
ap 30 bērniem vecumā līdz 15 gadiem. Viena no iespējām, kur bērni var pavadīt brīvo laiku, bija rotaļu laukums ar vecām metāla konstrukcijām. Iekārtu
detaļas bija nolietojušās, iekārtas nebija drošas, savu
estētisko kvalitāti tās sen bija zaudējušas. Pateicoties

Eiropas Savienības finansējumam (12 152.25
euro), kas tika piešķirts Ludzas novada pašvaldības
projektam “Rotaļu laukums Tutānu ciemā – bērnu
attīstībai un brīva laika pavadīšanas dažādošanai”,
daudzdzīvokļu māju pagalmā Cirmas pagasta centrā nesen tika uzstādītas jaunas šūpoles, rotaļu komplekss, smilšu laukumiņš un karuselis. Konstrukcijas
uzstādīja SIA “Ksil Baltic” par kopējo summu
14 397.84 euro.
Ludzas novada pašvaldība pateicas biedrībai
“Ludzas rajona partnerība”, Lauku atbalsta dienestam par atbalstu un Cirmas pagasta pārvaldei par sadarbību šī projekta īstenošanā.
Sagatavoja projekta vadītāja
Viola Andruščenko

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014-2020. gadam apakšpasākums “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
Projekts “Rotaļu laukums Tutānu ciemā – bērnu attīstībai un brīva laika pavadīšanas dažādošanai” 16-01-AL34-A019.2201-000004

Apstiprināta lauku grants ceļu pārbūves projekta
II kārta

Šomēnes ir apstiprināta projekta „Lauku grants ceļu
pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā
II kārta” (Nr.17-01-A00702-000040), kas tiks īstenota ELFLA un Lauku attīstības programmas 2014.
- 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
II kārtā tiks pārbūvēti divi lauku grants ceļu posmi: Briģi – Brigu stacija 0,91 km garumā un Ludza
– Kreiči 2,929 km garumā.
Abos iepriekš minētajos ceļa posmos plānota grants
ceļa dubultā virsmas apstrāde, kuras rezultātā tiek radīts melnais segums un novērsta ceļu putēšana, līdz
ar to būs nodrošināti komfortablāki dzīves apstākļi
gar šiem ceļiem, kā arī ērtāka braukšana.
Tiek gatavoti un līgumi par būvdarbiem šajos ceļu
posmos tiks noslēgti šogad. Briģu ceļu būvēs - SIA
“Ceļi un Tilti”, ceļu līdz Kreičiem – VAS “Latvijas
autoceļu uzturētājs” (LAU).
Bet darbi tiks uzsākti tikai nākamgad, jo šogad ir
par vēlu. Paredzēts, ka lauku grants ceļu pārbūves
projekts tiks īstenots līdz 2018. gada beigām.
Jau informējām, ka 2017. gada 6. jūlijā pašvaldībā
saņemts LAD lēmums par projekta apstiprināšanu un
tam piešķirto publisko finansējumu 1 184 876, 64 eiro

apmērā. Šī projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt grants
ceļus 16,623 km garumā. Pārbūvei ceļi ir izvēlēti kā
prioritāri nepieciešami lauku uzņēmējdarbībai pagastos. Atbilstoši LAP pasākuma nosacījumiem, 2015.
gada oktobrī norisinājās uzņēmēju apspriedes, kurās pārbūvei tika izvirzīti prioritāri nepieciešamie ceļi,
un 26.11.2015. Ludzas novada domes sēdē tika apstiprināts prioritāri pārbūvējamo ceļu posmu saraksts.
Projektā paredzēta pilnas ceļa seguma konstrukcijas atjaunošana, sāngrāvju iztīrīšana vai izbūvēšana,
apauguma, kas kavē ūdens noteci, noņemšana, nolietojušos caurteku nomainīšana, kā arī lauksaimniecības tehnikai piemērotu nobrauktuvju uz īpašumiem izbūvēšana.
Informāciju par projekta norisi var saņemt Ludzas
novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā pie projektu vadītājas Ilonas Mekšas 410.
kab. vai pa tālruni 65707131.

Gaismas dārzs Ludzai!

darinājis vienpadsmit rakstu zīmes, trīs no tām tuvākajā laikā tiks izvietotas kaimiņu novadu, kas iesaistījušies Gaismas dārza projektā, administratīvajos centros: Blontos, Kārsavā un Zilupē. Zīmēm ir
mākslinieciska vērtība, tās ir skaists roku darbs. Zīmes
darinātas pēc skicēm, kuru autore ir arhitekte Darja
Koževņikova.
Diemžēl mēs nespējām Gaismas dārzu uzdāvināt
Ludzai tās 840. jubilejā, jo lietainā vasara ārkārtīgi
ietekmēja būvdarbu procesu.
Patreiz ir uzsākta celiņu izveide, to plānots pabeigt
līdz septembra beigās, ja ļaus laika apstākļi.
Atgādinām, ka Gaismas Dārzs plānā veidots kā
Ausekļa zīme, ko veidos astoņas dažādu koku alejas. Auseklis tiks ietverts riņķa alejā, ko veidos ciedru pus-aleja. Ir zināmi labdari, kas dāvinās ciedru un
ozolu stādus. Bet pašvaldība aicina ziedot pārējos aleju stādīšanai nepieciešamos kokus: papeles, kļavas,
ošus, apses, kastaņus, liepas un bērzus, lai mēs kopā
veidotu Gaismas dārzu Ludzai.
Jau tagad varam priecāties par sakārtoto pilsētas
teritorijas daļu starp apvedceļu un dzelzceļu, un Leona
Paegles ielu.
Ilona Mekša, projekta vadītāja

Projekts „Gaismas dārzs Ludzai!” veltīts Latvijas simtgadei un tiek
īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Pirms gandrīz gada Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā tika atbalstīts
Gaismas dārza projekts, ko izstrādāja Ludzas novada pašvaldības Attīstības nodaļa un kurā kā sadarbības parteri ir iesaistījušās arī Ciblas, Kārsavas un
Zilupes pašvaldības.
Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir
68 935 eiro, līdzfinansējums no pašvaldības – 10%
no šīs summas. Katra sadarbības pašvaldība, kā atvasinājumu izvietos savā novadā dārza simbolisko
zīmi. Tā izveidošanai piešķirti 600 eiro (540 eiro LVAF finansējums, 60 eiro pašvaldības līdzfinansējums).
Metālkalējs Vladimirs Astratovs no Rēzeknes ir

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar ELFLA finansējumu un Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Projekta vadītāja Ilona Mekša
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AKTUALITĀTES IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Pašvaldības atbalsts
novada skolu
audzēkņiem
Visu Ludzas novada skolu skolēniem tiek sniegts vienots pašvaldības atbalsts jaunajā 2017./2018. mācību gadā. Par to informē Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sarmīte Gutāne.

Par izcilākajiem sasniegumiem mācībās
- mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu konkursu uzvarētāju apbalvošana – finansiāls pašvaldības atbalsts
(pamatojoties uz attiecīgo nolikumu);
- ikgadējais konkurss „Ludzas novada Izcilnieks” – izcilāko mācību gada skolēnu un viņu vecāku godināšana pieņemšanā pie domes
priekšsēdētāja (pa trim balvām piecās nominācijās: izglītībā, sportā,
mūzikā, mākslā un kultūrā, sabiedriskajās aktivitātēs);
- veiksmīgāko 20 vidusskolēnu apbalvošana (pēc 1. semestra rezultātiem) pieņemšanā pie domes priekšsēdētāja;
- 12. klašu absolventiem naudas balvas: vidējais vērtējums 8,5 un
augstāks – EUR 100,00; vidējais vērtējums 9,00 un augstāks – EUR
150,00.

Mācību procesā un interešu izglītībā
- uzdevumi.lv pakalpojumu apmaksa;
- daļējas mācību maksas segšana projektā “Esi līderis” vidusskolēniem;
- pateicības, piemiņas veltes skolu izlaidumos;
- veiksmīgāko sportistu (sporta skolas audzēkņu) sveikšana mācību gada noslēgumā;
- bezmaksas interešu izglītības pulciņi, sporta programmas;
- pašvaldības finansētās radošās darbnīcas (pa interešu grupām) skolēniem vasarās;
- bezmaksas publiskās pilsētas slidotavas slidošanai un hokeja nodarbībām;
- pašvaldības telpas Ludzas novada vakara vidusskolā profesionālās izglītības ieguvei dzīvesvietā;
- transporta izdevumu apmaksa uz starpnovadu, valsts un starptautiskajiem konkursiem;
- skolu konkursa „Labākā klase” ekskursiju izdevumu apmaksa, mācību ekskursiju apmaksa mācību gada laikā.

Atbalsts ģimenēm

Ludzas pilsētas ģimnāzija – labu
pārmaiņu gaidās
Jaunais mācību gads Ludzas pilsētas ģimnāzijā
(LPĢ) sākas neierastos apstākļos. Kamēr pirmajā
korpusā notiek renovācijas un modernizācijas darbi, jāpacieš zināmas neērtības. Par to, kā tiks organizēts mācību process, stāsta skolas direktore Dzidra
Dukšta:
– Svarīgākais, ka mācības notiks visiem vienā maiņā, lai netiktu traucēts vecāku ierastais darba ritms un
Mūzikas, Mākslas, Sporta skolas darbs. Mums izdevās
vienoties par telpu izmantošanu ar Ludzas 2. vidusskolu
un Sporta skolu. Mācības notiks Ludzas 2. vidusskolas
septiņos kabinetos un vienā sporta skolas kabinetā. Esam
izvietojuši klases visās iespējamās sākumskolas korpusa
telpās. Uz laiku par klasi pārtaps skolotāju istaba, zāle
un citas mācībām pielāgojamas telpas.
Kabinetu sistēma šai laikā nepastāvēs. Klase mācīsies
visu laiku vienā telpā, zālē nodarbības vienlaicīgi notiks
2 klasēm. Līdz ar to uz laiku tiks atlikti eksperimenti un
demonstrējumi, kuri var notikt tikai aprīkotā kabinetā. Mēs
ļoti ceram uz vecāku un pedagogu sapratni. Sadarbosimies,
cienīsim cits citu! Tās ir īslaicīgas neērtības, toties pēc
projekta noslēguma mūsu skolēni mācīsies vismodernākajā skolā ar mūsdienīgu aprīkojumu, jaunām mēbelēm.
Mūsu audzēkņiem būs iespēja iegūt kompetencēs balstītu
izglītību, kā to paredz izglītības satura reforma.
Līgumā paredzēts, ka būvdarbi tiks pabeigti 12. oktobrī. Pašlaik celtniecība norit, kā plānots. Objektā strādā ap 60 strādnieki, strādā arī sestdienās. Ir jau pabeigta
logu siltināšana, pārplānotas telpas, lielā daļā kabinetu jau
ieklātas jaunas grīdas, gandrīz pabeigta ventilācijas ierīkošana. Celtnieki cer iekļauties paredzētajos termiņos.
Teritorija ap renovējamo korpusu būs nožogota ar brīdinājuma lentām no vienas puses un žogu – no otras.
Būvobjektā un tā teritorijā skolēni nedrīkst atrasties. Ieeja II korpusā – tikai no P. Miglinīka un Skolas
ielas. Ieeja no Blaumaņa ielas – slēgta. Lūdzam vecākus pārrunāt ar bērniem drošības noteikumus, lai tie
netiktu pārkāpti!
Pusdienas skolā tiks nodrošinātas ierastajā kārtībā.

Ludzas novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm ar bērniem ir tiesības ar sociālo palīdzību, ko
sniedz pašvaldība.
Ludzas novada ģimenēm, kurām noteikts trūcīgas ģimenes statuss:
* pabalsts skolas piederumu un mācību grāmatu iegādi bērniem (pabalsts tiek piešķirts 30 euro apmērā katram skolniekam ģimenē);
* 100% ēdināšanas izdevumu apmaksa bērniem Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) un vispārizglītojošās izglītības iestādēs, un izglītības iestāžu internātos;
* atlaides 50% apmērā vecāku līdzfinansējumam Ludzas mūzikas
pamatskolā un J. Soikāna Ludzas mākslas skolā sekmīgiem audzēkņiem (nepieciešama izziņa no skolas).
Ģimenēm, kuru ikdienas aizgādībā ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni:
* 100% ēdināšanas izdevumu apmaksa bērniem Ludzas novada PII
un vispārizglītojošās izglītības iestādēs, un izglītības iestāžu internātos.
Ģimenēm, kuru ienākumi nepārsniedz 128,06 eiro uz vienu personu un tās nav atzītas par trūcīgām, jo tām pieder īpašums saskaņā ar
Ludzas novada domes 2014. gada 27. novembra Saistošo noteikumu
Nr. 25 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” 1.7.punkta kritērijiem:
* 100% ēdināšanas izdevumu apmaksa bērniem Ludzas novada PII
un Ludzas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs, un izglītības
iestāžu internātos.
Ja ir nepieciešams kāds no minētajiem pabalstiem, ģimenei jādodas uz Ludzas novada pašvaldības Sociālo dienestu vai pie pagastu
sociālajiem darbiniekiem un jāiesniedz attiecīgs iesniegums.
Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Ludzas novadā var iegūt Ludzā, Raiņa ielā 16A un Isnaudas,
Cirmas, Pureņu, Nirzas, Ņukšu, Pildas, Briģu, Rundēnu, Istras pagastos
pie sociālā dienesta darbiniekiem vai mājaslapā www.ludza.lv/.
Informē Sociālais dienests

Skolas dzīve renovācijas dēļ neapstājas. LPĢ šogad
29 klašu komplektos mācīsies 252 skolēni. Tas ir nedaudz
vairāk nekā pērn.
Turpinām iesāktos projektus un sāksim darbu arī divos jaunos vērienīgos starptautiskos projektos. Ir atbalstīts
un finansējumu ieguvis LPĢ izstrādātais projekts Erasmus
programmā „Digitālā un mediju kompetence ilgtspējīgai mūžizglītībai”. Tā aktivitātēs piedalās Latvijas, Turcijas,
Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas un Francijas skolas. LPĢ
ir projekta koordinatori.
Kā partneri esam pievienojušies starptautiskam projektam „No tradīcijas uz nākotni – senās amatniecības
un uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem”.
Koordinatorvalsts ir Itālija, bet piedalās vēl arī Spānija,
Igaunija un Latvija.
Turpinās darbu kiberjaunsardzes grupa, jau trešo gadu
vidusskolā darbosies programma „Esi līderis”, 6. klasē – datorikas projekts, 4. a klases tāpat darbosies projektā „Sporto visa klase” . Jau otru gadu esam Veselību
veicinoša skola un piedalāmies šī projekta aktivitātēs.
Sveicu visu mūsu skolas kolektīvu, īpaši pirmklasniekus, mācību gadu uzsākot! Lai mums izdodas saprasties
un kopā sasniegt skolas galveno mērķi – iegūt kvalitatīvu izglītību. Strādāsim visi kopā: skolēni, skolotāji un
vecāki! Sadarbosimies!
Sveicam svētkos bijušos skolas pedagogus un darbiniekus!
2017./18. mācību gads Ludzas pilsētas ģimnāzijā pavērs jaunas iespējas! Izmantosim tās!
Korespondente Vanda Žulina

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs aicina!

- pašvaldības apmaksātas pusdienas piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, 5. – 9. klašu skolēniem
vispārējās izglītības iestādēs;
- Istras vidusskolā un Ludzas 2. vidusskolā ir skolu dienesta viesnīcas, kuras nodrošinātas ar pašvaldības algotiem pedagogiem.

Sociālā palīdzība
ģimenēm, kurās ir
skolēni

LPĢ jauni projekti, jaunas iespējas

Ar daudziem notikumiem, piedzīvojumiem ir paskrējis vasaras
brīvlaiks. Laiks atkal padomāt - kā
pēc iespējas lietderīgāk piepildīt
brīvo laiku.
Ludzas novada BJC 2017./2018.
mācību gadā piedāvās daudzas deju
programmas kultūrizglītības jomā
(tautas un mūsdienu, sarīkojumu un
sporta dejas, breiks).
Teātra mākslu var apgūt studijā „Pepilota” un kustību teātra
pulciņā.
Darbosies vizuālās un vizuā-

li lietišķās mākslas studija: tekstilmozaīka, diegu grafika, papīra plastika, pērļošana, prasme šūt
un modelēt, izgatavot interjera dizaina priekšmetus un dažādus aksesuārus, apgleznot zīdu.
Dziedošiem un mūziku mīlošiem bērniem ir iespējas darboties
popgrupās: „Spices”, „Rozīnītes
šokolādē” un „Cielaviņa” (popgrupa „Cielaviņa” šogad uzņems
jaunus dalībniekus).
Pagājušajā mācību gadā populāras bija veloskolas programmas,
kur skolēni varēja nokārtot CSDD
eksāmenu un iegūt velosipēda vadītāja apliecību.
Jauniešiem no 12 gadiem tiek
piedāvāta autosporta programma.
Būs iespējams apgūt foto un vi-

deo prasmes, iesaistīties video klipu
un īsfilmu uzņemšanā, kā arī iesaistīties elektronikas un tehniskās jaunrades pulciņā.
No sabiedriskām organizācijām aktīvu darbību gaidām biedrībās
„Mazpulki” un jauniešu klubs
„Lietussargs”.
Par nodarbību laikiem informēsim pēc programmu apstiprināšanas.
Informācija būs pieejama: mājaslapās www.ludzasbjc.lv,
www.ludza.lv, un pa tālruņiem
65722189 un 29459658.
Pieteikšanās un iesniegumi pie
mums, Tirgus ielā 22. Bērni un vecāki, esiet mīļi gaidīti!
Eleonora Obrumāne,
Ludzas novada BJC direktore

Paplašināts Jauniešu garantijā apgūstamo
profesiju un reflektantu loks
Jauniešu garantijas vasaras uzņemšanā būtiski paplašinātas mācību iespējas – tagad profesionālās izglītības iestādes piedāvā arī 1,5 gada laikā
apgūstamās profesijas un programmā var pieteikties
arī nodarbinātie jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem. Par izmaiņām Jauniešu garantijā pagājušajā
nedēļā lēmusi valdība, vienlaikus pagarinot vasaras uzņemšanu līdz septembra beigām un paredzot
arī ziemas uzņemšanu.
Pusotra gada laikā profesionālās izglītības iestādes
piedāvā apgūt tādas darba tirgū pieprasītas profesijas
kā autodiagnostiķis, programmēšanas tehniķis, finanšu
darbinieks, meža mašīnu operators, jumiķis, restorānu pakalpojumu speciālists, kā arī augkopības tehniķis, bārmenis, grāmatvedis, auklis un citas profesijas.
Turpinās uzņemšana arī gadu ilgajās Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, un, līdz
ar 1,5 gada programmām, šobrīd uzņemšana notiek
kopumā 83 profesijās. Tāpat kā līdz šim, Jauniešu garantijas programmā var iesaistīties arī nenodarbinātie jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem.
Lai pieteiktos Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, jaunietim jābūt ar pamatskolas,

vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību.
Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt stipendiju no
70 līdz 115 eiro mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs un nav
neattaisnotu kavējumu, kā arī nepieciešamos mācību
līdzekļus, apmaksātu dienesta viesnīcu un karjeras atbalsta pasākumus. Mācības ietver 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas praksi, kuras laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne, ja nepieciešams.
Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē var iesniegt līdz septembra beigām. Ar visām
Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm,
uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā (www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija).
Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās
profesionālās izglītības programmu īstenošana
Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar Eiropas
Savienības Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un
Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts
budžeta, un to īstenos līdz 2019. gada jūnija beigām.
Kristīne Keiča,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes
nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
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Notikusi domes ārkārtas sēde
17. augustā notika Ludzas novada domes ārkārtas
sēde, kurā tika skatīti 4 jautājumi.
Domes sēdē bija jāveic grozījumi š. g. 29. jūnija domes
sēžu lēmumos par divu īpašumu izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu: “Uzpildes stacija”, Istras pagasts,
Ludzas novads un zemes vienība (starpgabals) un Parku
iela 32A, Ludza. Tehnisku iemeslu dēļ sludinājums par izsoli noteiktajā laikā netika publicēts laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis“ (to kā obligāti izpildāmu paredz Publiskas personas mantas atsavināšanas likums).
Tagad ir mainīts izsoļu termiņš – tās notiks 10. oktobrī. Nemainās izsoles sākumcena: “Uzpildes stacija” – eiro
3503,56; starpgabals Parku ielā 32A, Ludzā, – eiro 965,34.
Līdzfinansējums biedrību pasākumiem
Domes sēdē tika skatīti divu biedrību lūgumi piešķirt pa-

švaldības līdzfinansējumu pasākumu organizēšanai.
Līdzfinansējums piešķirts:
Ludzas Ebreju biedrībai – 150 eiro pasākuma “Siltās mājas” organizēšanai Ludzas geto upuru piemiņas mītiņa ietvaros š.g. 20. augustā;
Ludzas Diabētu biedrībai – 80 eiro transporta izmaksas
pieredzes apmaiņas braucienam ar autobusu uz Daugavpili
20 cilvēkiem š.g. 17. augustā.
LEADER projektu konkursam – divi pašvaldības
izstrādāti projekti
Deputāti nolēma atbalstīt iesniegšanai biedrības
„Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā tā sauktu LEADER projektu iesniegumu konkursā divus Ludzas novada
pašvaldības izstrādātos projekta iesniegumus:
„Sociālās aprūpes centrs „Ludza“ infrastruktūras

pilnveidošana”. Projekta kopējā summa – EUR 67487,05,
projekta attiecināmās izmaksas EUR 50 000. Domes sēdē
apstiprināts projekta līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām (5 tūkst. eiro) un nolemts segt neattiecināmās izmaksas – 17 487,05 EUR.
„Aprīkojuma iegāde Ludzas novada pagastu bibliotēkām iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”. Projekta kopējā summa – EUR 50 000, projekta attiecināmās izmaksas EUR 50 000. Nolemts apstiprināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām (5 tūkst. eiro).
Domes sēdē nolemts finansējumu šo projektu īstenošanai
paredzēt 2018. gada Ludzas novada pašvaldības budžetā.
Ērika Bondarenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Kārtējā sēdē domes deputāti lemj par daudziem jautājumiem
24. augustā notika Ludzas novada domes kārtējā sēde,
kurā tika skatīti 34 jautājumi.
Izskatīti vairāku fizisku personu lūgumi attiecībā uz viņu
nekustamajiem īpašumiem: kādam īpašumam mainīts nosaukums un adrese, piešķirti nosaukumi īpašumiem, apstiprināts zemes ierīcības projekts. 6 personām dome deva
piekrišanu zemes vienību atdalīšanai no tiem piederošajiem
nekustamajiem īpašumiem.
Ar vairākām personām pagarināti Ludzas novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu nomas līgumi, bet divām
personām atteikts pagarināt Ludzas novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu nomas līgumus (Briģu pag.).
Lemts arī par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu attiecībā uz vairākiem zemes gabaliem Ludzā un pagastos.
Valsts autoceļa A12 jautājumi
Domes sēdē izskatīts un apmierināts VAS „Latvijas Valsts
ceļi” iesniegums „Par zemes vienības sadali, nosaukumu un
lietošanas mērķu noteikšanu Isnaudas pagastā”, kurā tika rosināts veikt Satiksmes ministrijas valdījumā esošās zemes vienības (kadastra apzīm. 68580020408) „A12” sadalīšanu vairākās zemes vienībās, jaunu nekustamo īpašumu izveidi ar
nosaukumiem „Autoceļš P136” un “A12 blakusceļš”, nosakot dažiem zemes gabaliem nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un zemes nodalījuma joslā (kods 1101). Visas lēmumā minētās zemes vienības ir iekļautas 2010. gada 31. maija Ministru
kabineta rīkojumā Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai
piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības
„Privatizācijas aģentūra” personā sarakstos”.
Pēc valsts galvenā autoceļa A12 „Jēkabpils – Rēzekne
– Ludza - Krievijas robeža (Terehova)” rekonstrukcijas projekta realizācijas un attiecīgiem Ministru Kabineta noteikumiem, ir sadalīts valsts galvenā autoceļa A12 maršruts
un izveidots jauns maršruts P136 „Ludza-Brigi-Zilupe” 28,1
km kopgarumā.
Īpašumu atsavināšana
Pamatojoties uz vairāku ludzāniešu iesniegumiem, sākta viņu īrēto dzīvokļu atsavināšanas procedūra: Latgale sielā 19A, Stroda 35, Parku 38 un Krāslavas ielā 11.
Savukārt Ludzas novada domes Dzīvokļu komisija
ierosināja atsavināt pašvaldībai piederošos dzīvokļus
Tirgus ielā 34 dz.2, Ludzā, Ludzas novadā un “Dainas”14, Pildā, Pildas pagastā. Minēto dzīvokļu tehniskais
stāvoklis ir neapmierinošs. Domes sēdē tika nolemts
uzsākt minēto dzīvokļu atsavināšanas procedūru.
Procedūra ir šāda: pašvaldība reģistrēs katru šo dzīvokli
Zemesgrāmatā kā pašvaldības īpašumu, tad īpašums tiks
novērtēts (pieaicinot sertificētu vērtētāju), lai noteiktu atsavināšanas cenu, kas tiks apstiprināta ar domes lēmumu.
Š.g. 19. jūlijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts
J.B. iesniegums ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo
zemes vienību 2,2976 ha platībā (kad. apz. 68500040421)
Cirmas pagastā. Atvasinātas publiskas personas mantas
atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Izskatot iesniegumu, tika konstatēts, ka
minētā teritorija ir nepieciešama pašvaldībai tās funkciju
nodrošināšanai kā dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes
zeme. Šis zemes gabals atrodas bijušā dārzkopības
teritorijā un apkārtējie iedzīvotāji to izmanto kā zaļo zonu,
parkmežu. Savukārt lauksaimniecībā izmantojamo zemi
pašvaldība var piešķirt mazdārziņu ierīkošanai trūcīgām
personām. Deputāti nolēma atteikt nodot atsavināšanai
minēto nekustamo īpašumu Cirmas pagastā.
Aizņēmumi no Valsts kases
Pašvaldība vērsīsies pašvaldību aizņēmumu un kontroles
un pārraudzības padomē ar lūgumu ļaut ņemt Valsts kasē
divus aizņēmumus lauku ceļu pārbūves projektam un Ludzas
skolu modernizācijai.
Ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai projekta „Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā 1. kārta” īstenošanai
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2017. gadā EUR 836 043 un 2018. gadā EUR 207 520 apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 12 gadiem.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt 2019. gada septembrī un aizņēmumu atmaksāt līdz 2029. gada septembrim.
Domes sēdē tika nolemts veikt grozījumus Ludzas novada domes 27.04.2017. sēdes lēmumā “Par ilgtermiņa aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības investīciju projekta
“Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija”” īstenošanai. Jaunajā lēmuma redakcijā minēta
lielāka summa projekta īstenošanai EUR 1 892 355 (bija
EUR 1 097 449). Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt 2019. gada septembrī (bija martā) un aizņēmumu atmaksāt līdz 2029. gada jūnijam (maijam).
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas
novada pašvaldības budžets.
Līdzfinansējums biedrībām
Domē tika izskatīti divi Ludzas Baltkrievu biedrības
“Krinica” iesniegumi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Tika nolemts to piešķirt šādā apmērā: 150 eiro –
baltkrievu un latviešu tautu sadarbības pasākuma organizēšanai š.g. 26. augustā (plānota svinīgā dvieļa (ručnik) nodošana baltkrievu biedrībai “Sjabri” no Viļāniem); 150 eiro
– pasākuma Baltkrievijas dienas Latvijā par godu 135 gadu
jubilejai literatūras klasiķiem Janki Kupali un Jakuba Kolasa
organizēšanai š.g. 16. septembrī Ludzas TN.
Pašvaldības līdzfinansējums 150 eiro apmērā piešķirts
Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļai pasākuma “Poļu
kultūras dienas” organizēšanai š.g. 9. septembrī.
Domē tika atbalstīti divu biedrību lūgumi ar līdzfinansējumu atbalstīt to dalību LEADER projektu iesniegumu
konkursā, ko organizē “Ludzas rajona partnerība”:
l Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Ludzas komiteja
vēlas īstenot projektu “Sociālā labklājības centra izveide”.
Projekta kopējā summa – 62 456.92 EUR. Projektu paredzēts realizēt Latgales ielā 129, Ludzā, LSK Ludzas komitejas telpās, izveidojot veselības istabas punktu, veļas mazgājamo punktu, atpūtas telpu, plānots ierīkot centralizēto
apkuri, nomainīt elektroinstalāciju un izbūvēt ugunsdrošības
signalizāciju. Domes sēdē deputāti nolēma piešķirt biedrībai pašvaldības līdzfinansējumu 4 tūkstošu eiro apmērā
gadījumā, ja tiks īstenots minētais projekts.
l Biedrība “Līdzdalībai nav vecuma” vēlas īstenot projektu “Etnogrāfisko tautas tērpu un dekoratīvo priekšmetu darbnīcas izveide”. Projekta kopējā summa – 9 tūkstoši eiro
Projektu paredzēts realizēt Skolas ielā 26, Ludzā. Plānots iegādāties šujmašīnas. Domes sēdē tika nolemts piešķirt biedrībai “Līdzdalībai nav vecuma” pašvaldības līdzfinansējumu
900 eiro apmērā šī projekta īstenošanai tā atbalsta gadījumā.
Paredzamais LEADER programmas finansējums šiem
2 projektiem – 90%. Līdzfinansējums projektiem, ja tie
gūs atbalstu LEADER projektu konkursā, tiks paredzēts pašvaldības 2018. gada budžetā.
Bijušajai Rundēnu pagasta padomes
priekšsēdētājai – ikmēneša pabalsts
Domes sēdē tika skatīts Inas Zavadskas iesniegums ar
lūgumu piešķirt viņai kā bijušai Rundēnu pagasta padomes
priekšsēdētājai pabalstu saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15¹.pantu
(tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā ir personai, kura pēc 1990. gada 4. maija vienā pašvaldībā bijusi priekšsēdētājs divus sasaukumus).
Domes sēdē tika nolemts piešķirt Inai Zavadskai ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz viņai piešķirto invaliditātes pensiju, un ikmēneša pabalstu izmaksāt, sākot ar šī gada
augusta mēnesi, no pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.
Apstiprināts Ludzas novada Atzinības raksta
apbalvošanas padomes sastāvs
Pēc Ludzas novada domes deputātu ierosinājuma, Ludzas
novada pašvaldība izsludināja kandidātu pieteikšanu dalībai
Ludzas novada Atzinības raksta apbalvošanas padomē. Novada
iedzīvotāji vai nevalstiskās organizācijas tika aicinātas izvirzīt
sabiedrībā cienījamu kandidātu līdz 2017. gada 25. jūlija
plkst.12:00, iesniedzot ierosinājumu ar motivētu aprakstu.
Noteiktā termiņā tika saņemti 3 pieteikumi par šādiem Ludzas

novada Atzinības raksta apbalvošanas padomes kandidātiem: Dzidra Dukšta, Vera Putāne, Anita Klovāne.
Dome nolēma apstiprināt Ludzas novada Atzinības raksta apbalvošanas padomi šādā sastāvā:
Padomes priekšsēdētājs: Edgars Mekšs – Ludzas novada
domes priekšsēdētājs.
Padomes priekšsēdētāja vietnieks: Jevgenija Kušča –
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos,
izglītības un kultūras jautājumos.
Padomes locekļi: Zinaīda Buliga – Ludzas novada domes deputāte, Lolita Greitāne – Ludzas novada domes deputāte, Dzidra Dukšta – Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktore,
Vera Putāne – biedrības “Līdzdalībai nav vecuma” valdes
priekšsēdētāja, Anita Klovāne – sabiedrības pārstāvis.
Padomes sekretāre: Ināra Vonda – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre
Papildināts lēmums par vecāku
līdzfinansējumu izglītības iestādēs
Dome nolēma izdarīt grozījumus Ludzas novada domes
2013. gada 22. augusta sēdes lēmumā „Par vecāku līdzfinansējumu Ludzas novada izglītības iestādēs”. Šī lēmuma
1.1. punkts papildināts ar 4 apakšpunktiem. Līdz ar to noteikts vecāku līdzfinansējuma apjoms:
l profesionālās ievirzes 3 gadu apguves izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” – 7 eiro mēnesī;
l par individuālajām nodarbībām (citiem interesentiem,
bez vecuma ierobežojuma) – 7 eiro par mācību nodarbību;
l vecāku finansētās programmās audzēkņiem, kas apgūst
otru profesionālās ievirzes izglītības programmu programmā “Vizuāli plastiskā māksla” (septiņgadīgā) apvienotajā 1.
- 2. klasē – 25 eiro, apvienotajā 3. - 4. klasē – 40 eiro;
l mākslinieciskās fantāzijas grupās – 15 eiro.
Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.
Izveidota Ludzas novada vēlēšanu komisija
Ludzas novada dome izsludināja Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu no
šī gada 3. līdz 18. augustam (ieskaitot). Pieteikšanās termiņā tika saņemti 9 pieteikumi.
Par katru kandidātu sēdē deputāti balsoja atklāti.
Tika nolemts ievēlēt Ludzas novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā: Diāna Golubeva, Jeļena Petrova, Larisa
Borisenko, Agrita Kopeika, Lolita Zbitkovska, Alla Doļa,
Iveta Gajevska. Komisijas kandidātu sarakstā nolemts iekļaut Ilonu Bondarenko.
Dažādi jautājumi
Domes sēdē tika apstiprināti Saistošie noteikumi nr. 9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.
Nolemts iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas novada
pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
ūdens patēriņa starpības maksu un apsaimniekošanas
apmaksu, par 2017. gada jūlija mēnesi EUR 305,46 apmērā.
Apmaksa tiks veikta no pašvaldības budžeta dzīvokļu
saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem.
Nolemts atbrīvot no nomas maksas V. D. par nedzīvojamām telpām Blaumaņa ielā 4A, Ludzā (internāta ēka) uz
pārbūves laiku no š.g. 12. līdz 25. augustam.
Nolemts līdz 2018. gada 31. decembrim pagarināt ar S.
A. noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu par garāžas ēkas
nomu, kura atrodas pēc adreses Latgales ielā 242B, Ludzā.
Nolemts piešķirt privātpersonai pašvaldības līdzfinansējumu EUR 216.97 apmērā ēkas Tālavijas ielā 39, Ludzā
fasādes krāsojuma atjaunošanai un logu apmaļu atjaunošanai. Ēka atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā. Plānoto darbu izmaksas – 433,94 eiro. Pašvaldība šajā gadījumā var
piešķirt līdz 50% lielu līdzfinansējumu.
Nolemts privātpersonai V.K. no Ludzas vienreizēju pabalstu krīzes situācijā 218,39 euro apmērā.
Pamatojoties uz Inas Šteimanovas iesniegumu, dome nolēma atbrīvot viņu no Istras vidusskolas direktora amata
ar 2017. gada 31. augustu.
(Turpinājums 6. lpp.)
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Septembrī un oktobrī plānoti vairāki
veselību veicinoši pasākumi

Projekta ietvaros 22. jūlijā Ludzā
notika Ģimenes sporta diena
Ludzas novada pašvaldībā tiek realizēts projekts “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā
(Nr.9.2.4.2/16/I/024).
Vairāki pasākumi bija organizēti jau šovasar: bērnu nometnes, velobrauciens…
Arī septembrī un oktobrī norisināsies vairāki sportiski pasākumi šī projekta ietvaros.
Īsumā par plānotajām aktivitātēm:
1. septembrī –
„Vakara brauciens 2017“
1. septembrī laukumā pie Ludzas novada pašvaldības ēkas (Raiņa ielas un Stacijas
ielas krustojumā, Ludzā) notiks 2 pasākumi:
plkst. 17:00 - Velo orientēšanas sacensības Ludzas pilsētā. Dalībnieku reģistrācija sāksies plkst. 16:00. Aptuveni plkst.
19:00 turpat sāksies "Vakara brauciens
2017". Programmā: veloorientēšanās, figūru izbraukšanas konkursi un atrakcijas.
Pasākuma noslēgumā - kopīgs brauciens
pa Ludzas ielām riteņbraucējiem, skrituļslidotājiem un skrējriteņu īpašniekiem.
22. septembrī –
Olimpiskā sporta diena
Olimpiskā diena tiek organizēta, atzīmējot
Pasaules Olimpisko dienu (30. septembris).
Plkst. 13.00 sāksies novada olimpiāde,
kurā centīsimies iesaistīt visa novada iedzīvotājus dažādu sporta veidu sacensībās
un sportiskās aktivitātēs. Tiem iedzīvotājiem,
kuri nevar iesaistīties sportiskās aktivitātēs,
tiks organizētas arī dažādas spēles (šahs, dambrete), konkursi un viktorīnas par tēmu – veselība un veselīgs dzīvesveids. Ar Olimpiskās

dienas aktivitātēm centīsimies popularizēt fiziskās aktivitātes, uzlabot sabiedrības izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību veselības saglabāšanā un nostiprināšanā, mazinot mazkustīga dzīves veida
radītos riskus veselībai.
Septembra beigās –
Sirds Veselības diena
Atzīmējot Pasaules sirds
dienu (24. septembris), septembra beigās tiks organizēta
Sirds veselības diena.
Pasākuma ietvaros plānotas organizēt speciālistu lekcijas un
diskusijas par sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem un profilaktiskie pasākumi to mazināšanai, galveno sirds
slimību riska faktoru ekspres-noteikšanu.
Lauku teritorijas iedzīvotājiem tiks organizēts transports nokļūšanai uz/no pasākumu.
Šī pasākuma datums vēl tiek precizēts un
tiks paziņots pašvaldības mājaslapā (www.ludza.lv).
Septembra vidū vai oktobra sākumā
tiks uzsākti divi pasākumi:
Nūjošanas nodarbības. Lai pareizi nūjotu, ir jāapgūst teorija un jāpavēro, kā to reāli darīt, tāpēc vislabāk nūjošanu apgūt grupā pieredzējuša speciālista vadībā.
Nodarbības noritēs instruktora vadībā, iekļaujot arī lekciju kursu “Kāju veselība”, pieaicinot sertificētu speciālistu - flebologu.
Vingrošanas nodarbības grūtniecēm.
Šajās nodarbībās grūtniecēm būs nelielas slodzes relaksējoša dzemdību sagatavošanas
kustību stunda. Turklāt nodarbību laikā topošajām māmiņām tiks sniegta informācija par fizioloģiskajām norisēm grūtniecības
un dzemdību laikā, kas palīdzēs psiholoģiski
sagatavoties un ļauties dabiskām norisēm
dzemdību procesā.
Plašāka informācija par šiem pasākumiem
– pašvaldības mājaslapā (www.ludza.lv)

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.

Aleksandrs Narnickis,
projekta vadītājs

LPĢ 4. klase saņēmusi ZZ čempionāta
uzvarētāju balvu

Vasaras brīvlaika noslēgumā Ludzas pilsētas ģimnāzijas 4. a klase izbaudīja
pagājušā mācību gada darba
augļus – izmantoja 1000 eiro
naudas balvu, ko pavasarī ieguva par uzvaru populārajā
ZZ čempionātā.
ZZ čempionāts notiek
katru gadu – pērn bija jau 11.
sezona. Tās ir sacensības
starp klasēm. Čempionātā

pārbauda skolēnu komandas
saliedētību, cīņassparu, atjautību, ātrumu, drosmi. Ik
gadu čempionātā visā Latvijā
piedalās simtiem klašu kolektīvu. Pērn sacensības sāka
ap 2000 klases.
11. sezonā pirmo reizi piedalīties ZZ čempionātā bija
dota iespēja arī jaunāko
klašu skolēniem. 1. – 4. klašu grupā startēja 150 klašu

komandas no Latvijas skolām. Par uzvarētājām kļuva
12: katrā klasē pa trīs.
I vietu starp 4. klasēm izcīnīja Ludzas pilsētas ģimnāzijas 4. a klase audzinātājas Inetas Misānes vadībā. Par
iegūto naudas balvu viņiem
pienācās aktīvā tūrisma centra „Eži” apmeklējums, izbaudot piedzīvojumus, ko
piedāvā šis centrs, pusdienas,
saņemot mini suvenīrus no
piedzīvojumu parka un braucienu pa Gauju ar Gaujas
tramvaju. Tā bija notikumiem
bagāta diena. Papildu Bonuss
par uzvaru ir arī biļetes uz
AHHA zinātnes centru.
Ludzas pilsētas ģimnāzijas
kolektīvs lepojas ar 4. klases
un viņu audzinātājas I.
Misānes uzvaru čempionātā
un ceļa izdevumus uz atpūtas centru „Eži” Valmierā apmaksāja no skolas budžeta.
Korespondente
Vanda Žulina

Ludzānietis Aleksandrs Blins –
viens no labākajiem pasaules
džiu-džitsu cīkstoņiem!
Pagājušajā nedēļā, no 24.
līdz 26. augustam, ASV pilsētā Lasvegasā norisinājās
pasaules
čempionāts
Brazīliešu Džiu – Džitsu
Masters grupā. Šogad pirmo
reizi šajā sporta veidā tika
pārstāvēta arī Latvija. Mūsu
valsts komandā iekļauti seši
sportisti: Mareks Varnelis
(Tukums), Anda Lūciņa
(Rīga), Aleksandrs Blins
(Ludza), Evita Bērziņa
(Rīga), Jānis Eisaks
(Tukums) un Andrejs
Maslovs (Daugavpils), kurš
ir arī izlases komandas galvenais treneris. Čempionātā sasniegti fantastiski rezultāti.
Ludzānietis Aleksandrs Blins izcīnīja sudraba godalgu savā svara kategorijā! Zelta medaļu ieguva amerikānis, bet bronzu – brazīlietis. Jāpiebilst, ka vadošās valstis šajā sporta veidā ir tieši Brazīlija un ASV. Sudrabu ieguva arī Mareks Varnelis no Tukuma, bet
rīdziniece Anda Lūciņa kaklā kāra bronzas medaļu. Arī pārējie trīs Latvijas komandas sportisti ir labāko desmitniekā.
Lepojamies ar mūsu sportistiem un no sirds apsveicam ar lieliskiem panākumiem!
Informāciju sagatavoja
Svetlana Rimša, Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja
Rudolfa Bremaņa foto

Uz Vāciju –
pēc starptautiskas pieredzes
No 24. jūnija līdz 1. jūlijam 6
jaunieši no Ludzas, Ciblas un Kārsavas
novadiem piedalījās starptautiskajā
jauniešu nometnē „Multicamp 2017”,
kas norisinājās Uelzenē, Vācijā.
Šajā nometnē satikās Uelzenes
sadarbības reģionu/pilsētu jaunieši
(pārstāvji no Polijas, Baltkrievijas un,
protams, Latvijas, Ludzas, Ciblas un
Kārsavas novadiem), lai mācītos viens no
otra, dalītos pieredzē, iepazītos, attīstītu
komunikācijas spējas u.c..
Nometnes tēma – „Es Eiropā”, un tajā
piedalījās 40 jaunieši. Šī nedēļa bija
piesātināta ar radošajām darbnīcām,
kopīgiem pasākumiem, izbraucieniem,
piedzīvojumiem un daudziem skaistiem
atklājumiem. Jā, katrs no mums bija
unikāls, atšķirīgs no citiem, taču nevar
noliegt to, ka mūs vienoja arī kopīgais –
nav svarīgi, kuru valsti pārstāvi, toties ir
būtiski, kas tu esi, kāda ir tava būtība,
kāds tu esi kā cilvēks. Bieži vien mēs
dzīvojam stereotipos un nevēlamies
saprast, ka ES dzīvo tādi pat cilvēki kā
mēs. Tikai no katra paša un mums
visiem kopā ir atkarīgs, kādi cilvēki
dzīvos mūsu valstī un/vai ES. Šī
nometne ļāva paraudzīties plašāk un lika
aizdomāties par daudziem svarīgiem
jautājumiem.
Atmiņās dalās nometnes dalībniece
Agnese Kalvīte: “Pirmo reizi biju šādā
veida braucienā ārpus Latvijas. Biju
patīkami pārsteigta par organizētību,
atsaucību, viesmīlību no vāciešu puses.
Neskatoties uz to, ka mēs, jaunieši, bijām
no dažādām valstīm, tas netraucēja
sazināties un veidot kontaktus,
izmantojot gan vācu, gan angļu valodu.
Arī vācieši izmantoja abas valodas, jo

nometnē bija jaunieši, kas vācu valodu
nepārzināja. Liels bonuss bija ekskursijas
– uz Uelzeni un Hamburgu, kas palīdzēja
iepazīt Vāciju un radīt priekšstatu. Pēc
brauciena noteikti varu teikt - uz Vāciju
vēlos doties vēl!”
Stāsta nometnes dalībniece Madara
Kozlova: “Šī nometne bija īsts
izaicinājums. Pirmo reizi man nācās
sarunāties visās valodās, izņemot savu
dzimto! Mēs iepazināmies ar daudziem
citiem cilvēkiem, kas lika mums sajust
sevi kā ne tikai daļu no Latvijas, bet arī
daļu no Eiropas. Mēs arī ieguvām daudz
atmiņā paliekošu iespaidu, piedzīvojumu.
Arī daudz uzzinājām par pašu Vāciju.
Mēs iepazinām Vācijas kultūru,
tradīcijas, cilvēkus. Ieguvām daudz jaunu
draugu. Mēs ceram visus kādreiz vēl
redzēt. Ar šo domu bija ļoti grūti sadzīvot
prombraukšanas laikā un arī pēc
nometnes. Vēlos teikt „paldies“ Solvitai
Binovskai par to, ka bija ar mums visas
nometnes garumā. Organizatoriem un
visiem, visiem, kas ir saistīti ar šo
projektu. Paldies arī skolotājai Līgai
Batņai, kuras vācu valodas stundu
zināšanas ļoti noderēja Vācijā”.
Milzīgs
paldies
nometnes
organizatoriem: E. Bohne un Uelzenes
apgabala starptautiskajai sadarbības
komitejai, Ch. Helms, S. Helms, A.
Quednau, P. Hellström un visai radošajai
komandai. Sirsnīgs paldies Ludzas
draugu klubiņam un, jo īpaši T. Grams,
kā arī iepriekš minētām pašvaldībām un
Ludzas novada Bērnu un jauniešu
centram par sniegto materiālo atbalstu.
Solvita Binovska, Ludzas novada
jaunatnes lietu speciāliste
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Visā Latvijā ir sākusies
dabas skaitīšana

20. jūnijā ar svinīgu pasākumu Latgales reģionā atklāta dabas
skaitīšana - Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana.
Dabas skaitīšana ilgs līdz 2019. gada nogalei, un šajā laikā Dabas
aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti veiks aizsargājamo biotopu pārbaudi gan valsts, gan privātajās zemēs. Tiks pārbaudītas tikai
tās teritorijas, kurās potenciāli iespējama aizsargājama biotopa sastopamība. Dabas aizsardzības pārvalde ir noteikusi platības, kur ekspertiem
nav nepieciešams izvērtēt dabas vērtību esamību, piemēram: intensīvi apsaimniekotās lauksaimniecības zemēs; apdzīvotās vietās, izņemot
konkrētas teritorijas, kas noteiktas kā obligāti apsekojamas, piemēram,
kāpu zona pilsētā; teritorijās, kurās pēdējo 3 gadu laikā jau ir veikti
izpētes darbi un izsniegti saskaņojumi un atļaujas dažādu darbību veikšanai (karjeri, kūdras ieguves platības u.c.).
Apsekojamās teritorijas sadalītas pa kvadrātiem, un katru gadu paredzēts apsekot noteiktu kvadrātu skaitu. Gan pašvaldībām, gan privāto
zemju īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumos plānota
dabas vērtību apzināšana, pirms noteikto teritoriju apsekošanas tiks izsūtītas informatīvas vēstules, savukārt, ja dabas skaitīšanas laikā būs
atrasta nozīmīga dabas vērtība, īpašnieks arī par to tiks rakstiski informēts.
Biotopu kartēšanu veiks eksperti, kuri dabā apsekos teritoriju, aizpildīs anketu un kartē iezīmēs precīzu konstatētā biotopa robežu. Visiem
ekspertiem līdzi jābūt Dabas aizsardzības pārvaldes izdotām noteikta parauga eksperta apliecībām.
Dabas skaitīšana tiek īstenota ES Kohēzijas fonda projekta
“Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana” ietvaros. Projekta ietvaros plānots izstrādāt arī 20 esošām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas aizsardzības plānus un 5 sugu aizsardzības plānus – sugu grupai “Roņi”, sugu grupai “Pūces”, dīķa naktsikspārnim, platausainajam sikspārnim un sugu grupai “Dzeņveidīgie”.
Lai skaidrotu dabas skaitīšanas norisi, ir izveidota mājaslapa www.skaitamdabu.gov.lv.
Informē Elīna Prikule,
projekta “Dabas skaitīšana” vadītājas asistente

Līdz 15. oktobrim –
elektroniskā balsošana
par Latvijas ainavu
dārgumiem!
Ar ievērojamu iedzīvotāju atsaucību ir noslēdzies Latvijas simtgades
aktivitātes “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” pirmais solis – saņemti
928 pieteikumi par vietām un objektiem, kurus virza iekļaušanai Ainavu
dārgumu krātuvē.
Ainavu ekspertu padome kopā ar plānošanas reģioniem izvērtēja
visas pieteiktās ainavas, ņemot vērā to vizuālo vērtību un nozīmi Latvijas
vēsturē, un turpmākam sabiedrības vērtējumam izvirzīja 243 ainavas.
No tām ir jāatlasa 50 nozīmīgākās Latvijas ainavas, par kurām Latvijas
Nacionālās bibliotēkas ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota papildus informācija un gatavota izstāde.
Lai tās atlasītu, ikviens ir aicināts paust savu viedokli līdz 15. oktobrim! Izvēloties sev nozīmīgākās ainavas, jāņem vērā, ka:
– katra persona ir aicināta savu viedokli paust vienu reizi;
– balsot var gan tikai par viena reģiona ainavām, gan par visu piecu reģionu ainavām;
– no katra reģiona jāizvēlas ne vairāk kā 10 ainavas (gadījumos, kad
kādā plānošanas reģionā tiks izvēlētas vairāk kā 10 ainavas, par to tiks
parādīts paziņojums).
No Ludzas novada ainavām izvirzīta Ludzas ezeru un pilsdrupu
ainava.

Ludzas Novada Vçstis

Nekustamā īpašuma izsole
Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:
NekustamƗ Ưpašuma nosaukums un atrašanƗs vieta

Parku iela 32A, Ludza, Ludzas novads, sastƗv no
zemes vienƯbas (starpgabala) 491 m2 platƯbƗ ar
kadastra apzƯmƝjumu 6801 004 0231.
“Uzpildes stacija”, Istras pagasts, Ludzas
novads, kas sastƗv no zemes gabala 0,6 ha platƯbƗ
ar kadastra apzƯmƝjumu 6860 001 0179,
nedzƯvojamƗs Ɲkas ar kadastra apzƯmƝjumu 6860
001 0179 001 un degvielas tvertnƝm.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē,
nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada
pašvaldības
norēķinu
kontā
Nr.
LV49HABA0551036353377, kods HABALV22, A/S
Swedbanka.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba
dienu no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 16 Ludzas
novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā.
Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš
piezvanot pa tālr. 65707410 vai 26430058.

NodrošinƗjuma
nauda
(EUR)

Izsoles
norises laiks

965,34

96,53

10.10.2017.
plkst.11.00

3503,56

350,36

10.10.2017.
plkst.13.00

par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc publicēšanas
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 10.
oktobrim plkst. 10.00 (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).
Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma
tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma
publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt
pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.
Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas
novada pašvaldībā (3.stāvā, mazā zālē).
Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058.

Valsts robežsardze aicina pierobežas
iedzīvotājus uz sadarbību
Pēdējos gados ir būtiski pieaudzis nelikumīgas valsts robežas
šķērsošanas gadījumu skaits uz
Latvijas – Krievijas valsts robežas.
Divu gadu laikā robežsargi ir aizturējuši 671 robežpārkāpēju.
Tieši no Krievijas Federācijas pāri
valsts robežai nelegāli tiek pārvietotas Vjetnamas, Indijas, Irākas un
Afganistānas pilsoņu grupas.
Jāatzīmē, ka minētajās valstīs ir sarežģīts cilvēktiesību ievērošanas, ekonomiskais un kriminogēnais stāvoklis,
tādēļ dodoties bēgļu gaitās šo valstu
pilsoņi bieži vien ir spiesti uzturēties
aukstos klimatiskos apstākļos, bez atbilstoša apģērba un pienācīga uztura, kā rezultātā meklējot pārtiku un
iespēju sasildīties var izrādīt agresivitāti un apdraudēt īpašumus.
Jārēķinās arī ar tādu personu
esamību, kuras pēc noziegumu izdarīšanas, atstājot mītnes valsti mēģina izvairīties no kriminālatbildības, kā arī dodas uz valstīm ar
augstāku labklājības līmeni, nolūkā
uzlabot personisko materiālo stāvokli, izdarot likumpārkāpumus.
Aizturot robežpārkāpējus, tie
kļūst aizvien agresīvāki un izrāda
aktīvu pretošanos, tādēļ robežsargi

biežāk ir spiesti pielietot dienesta suņus un šaujamieročus.
Krimināllikuma 284. un
285.pants paredz kriminālatbildību par valsts robežas nelikumīgu
šķērsošanu un personas nelikumīgu
pārvietošanu pāri valsts robežai,
nosakot brīvības atņemšanu līdz astoņiem un pat piecpadsmit gadiem,
ja tas izraisījis divu vai vairāku cilvēku nāvi.
Lielākajai robežpārkāpēju pārvietotāju daļai ir piespriests sods
- brīvības atņemšana.
Pateicoties iedzīvotāju sniegtajai
informācijai, Valsts robežsardzes
amatpersonas aizturēja 58 personas par valsts robežas nelikumīgu
šķērsošanu.
Valsts robežsardze augstu novērtē un pateicas līdzpilsoņiem par
sniegto informāciju, kas sekmē robežpārkāpēju atklāšanu un aizturēšanu, kā arī aicina informēt par
nepazīstamām, aizdomīgām personām, kuras redzētas pierobežā,
kā arī par aizdomīgiem transportlīdzekļiem.
Stiprinot valsts robežas un Jūsu
drošību aicinām arī turpmāk uz sadarbību, sniedzot informāciju par

iespējamajiem robežpārkāpējiem
un to atbalstītājiem.
Tikai kopīgi rūpējoties par
mūsu robežas un valsts drošību
mēs rūpējamies par savu, savu tuvāko un sava īpašuma drošību!
VALSTS ROBEŽSARDZE
VALSTS ROBEŽSARDZES
UZTICĪBAS TĀLRUNIS:
80001060 (anonīms)
Valsts robežsardzes
Ludzas pārvalde:
Operatīvās vadības nodaļa tālr.: 65703930, mob. 29341083,
e-pasts: ludza_dn@rs.gov.lv
Grebņevas robežapsardzības
nodaļa - tālr.: 65781872,
mob.: 26327538,
Aizgāršas robežapsardzības
nodaļa - tālr.: 65703940,
mob.: 27875397,
Krivandas robežapsardzības
nodaļa - tālr.: 65703938,
mob. 26318575,
Opoļu robežapsardzības nodaļa
- tālr.: 65703965,
mob. 26340533,
Pasienes robežapsardzības
nodaļa - tālr.: 65703936,
mob. 26514315.

Par VSAA e-pakalpojumu saņemšanu
saistībā ar personas kodu jauno regulējumu
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
informē, ka sakarā ar grozījumiem Iedzīvotāju reģistra
likumā, kas paredz personai iespēju no 2017. gada
1. jūlija mainīt savu personas kodu, pieprasot VSAA
informāciju, nepieciešams ņemt vērā, ka:
* informācijas servisu sistēmā (ISS) dati tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā no sestdienas uz svētdienu un, ja datu subjekts būs nomainījis personas kodu,
tad ISS datubāzē viņš eksistēs ar jauno personas kodu

tikai sākot no nākamās nedēļas;
* ja ISS datubāzē datu subjekts būs ierakstīts ar
jauno personas kodu, bet dati tiks pieprasīti, izmantojot
veco personas kodu, tad ISS pieprasījumu atgriezīs
kā kļūdainu, norādot, ka persona kā labumu guvējs
vai nodokļu maksātājs VSAA nav reģistrēta. Ar veco
personas kodu informāciju vairs nebūs iespējams iegūt. Tas attieksies arī uz personām, kuras mēģinās
caur portālu www.latvija.lv iegūt datus paši par sevi.

Kārtējā sēdē domes deputāti lemj
par daudziem jautājumiem
(Sākums 4. lpp.)
Domes sēdē tika nolemts piešķirt Ludzas novada domes priekšsēdētājam Edgaram Mekšam ikgadējo atvaļinājumu no 2017. gada 29. augusta līdz
2017. gada 15. septembrim ieskaitot.
Nolemts piešķirt brīvpusdienas 8 Briģu pagasta
pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem no š.g.
1. septembra līdz š.g. 31. decembrim. Finansējuma
avots – Briģu pagasta PII budžets.
Nolemts izdarīt izmaiņas Ludzas novada iepirkumu
komisijas sastāvā: izslēgt komisijas locekli – sekretāru Aleksandru Vasiļkovski un iekļaut komisijas sastāvā šajā amatā Jeļenu Kigitoviču (Ludzas novada
pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte).
Domes sēdē nolemts piedzīt no E. Ļ. bezstrīda kār-
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NekustamƗ
Ưpašuma
nosacƯtƗ
cena (EUR)

tībā termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa
parādu EUR 207,72 apmērā par nekustamo īpašumu
Ludzā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, kas parādniekam pienākas no citām personām,
citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem,
kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot un nekustamo īpašumu,
to pārdodot. Pašvaldībā ir saņemts zvērinātas tiesu izpildītājas pieprasījums sniegt ziņas par nekustamā
īpašuma nodokļa parādiem un sniegta atbilde. “Latvijas
Vēstnesī” 23. augustā ir ievietots sludinājums par īpašuma izsoli, ko rīko Latgales apgabaltiesas iecirkņa
Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška.
Ērika Bondarenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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SABIEDRĪBA UN KULTŪRA

Invaliditāte mūsdienu sabiedrībā nedrīkst būt šķērslis

Turpinās Ludzas Invalīdu biedrības (LIb) projekts
„Kopā varam vairāk”. 24. augustā notika apmācību
kurss „Invaliditātes politika Latvijā un Eiropā”. Šoreiz
tajā piedalījās ne tikai LIb un citu biedrību biedri, bet
arī cilvēki, kuriem ikdienā dažādu apstākļu dēļ nākas
sastapties ar invaliditātes radītām problēmām.
Nodarbības vadīja Iveta Neimane, SUSTENT0 – cilvēku
ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas – valdes locekle, organizācijas politikas koordinatore.
Seminārā bija iekļauti jautājumi par to, kā sapratne par
invaliditāti mainījusies no senatnes līdz mūsdienām, kā atbalstīt cilvēkus, kuriem ir dažāda veida komunikācijas barjeras, kuras profesijas un darbības veidi piemēroti cilvēkiem ar invaliditāti. Vēlreiz guvām pārskatu, kādi starptautiskie dokumenti nosaka personu ar invaliditāti tiesības.
Bija interesanti ielūkoties, kā vēstures gaitā mainījusies

sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti: no pilnīgas ignorēšanas un novēršanās antīkajā sabiedrībā līdz
labdarībai, ārstēšanai un visbeidzot – iekļaušanai – procesam,
kurā katrs indivīds tiek uztverts kā vērtība, netiek nodalīts
no sabiedrības un uztverts kā līdzvērtīgs sabiedrības loceklis.
Bija iedvesmojoši lauzt stereotipus, ka invaliditāte ir šķērslis ceļā uz izcilību. Izrādās, ka Voltam Disnejam bijušas
mācīšanās grūtības skolā, ka Einšteinam piemita autisma
iezīmes un viņš slikti rakstīja, Zviedrijas karalienei Silvijai
ir disleksija.
Praktiskajā dzīvē lieti noderēs mācību materiāls saskarsmei ar cilvēkiem, kuriem ir dažāda veida invaliditāte. Jāatceras, ka nebūt ne katram cilvēkam ar invaliditāti
ir vajadzīga palīdzība. Ja vide ir ērti sakārtota, cilvēks pats
tiek ar sevi galā, ir neatkarīgs un jūtas daudz labāk nekā
lūdzot palīdzību. Ja vēlamies palīdzēt, tad noteikti vispirms
ir jāpajautā, kas ir nepieciešams.
Ir vesela virkne praksē pārbaudītu patiesību, kas ir jāievēro komunikācijā ar cilvēku, kuram ir invaliditāte.
Piemēram, sarunājoties ar cilvēku ratiņkrēslā, vislabāko kontaktu varam panākt, ja apsēžamies uz sava krēsla blakus un acu skatiens sarunas laikā būs vienā augstumā. Izrādās,
ka arī ratiņkrēsli ir trīs veidu. Piemēram, aktīvais ratiņkrēsls
ar lieliem aizmugurējiem riteņiem, zemu muguras atzveltni parasti ir cilvēkiem ar stiprām rokām, kuri paši var būt
pietiekami patstāvīgi un pārvar pat pakāpienus. Visbiežāk

Izbraukuma pasākums
“Kaimiņu būšana” uz
Kārsavas novada
bibliotēkām
28. jūlijā Pureņu pagasta bibliotēka, saviem visaktīvākajiem apmeklētājiem, organizēja izbraukuma pasākumu
uz Kārsavas novadu un tā bibliotēkām. Izbrauciena mērķis bija apmeklēt trīs novada bibliotēkas, uzzināt to veidošanās vēsturi un apskatīt dažādus ievērības cienīgus objektus.
Pirmais mūsu pieturas punkts bija Mērdzenes pagasts, kur
mūs sagaidīja bibliotēkas vadītāja Janīna Kadakovska. Kopā ar
Janīnu mēs apmeklējām bibliotēku, tautas namu, skolu, pagasta
pārvaldi un audēju kopu “Mozaīka”, kur varēja apskatīt krāšņo grīdas segu izstādi.
Netālu no Mērdzenes pagasta centra atrodas z/s “Kramiņi”,
kur saimnieko enerģiskā Zelču ģimene, kas nodarbojas ar biškopību. Mēs tikām aicināti piedalīties dažādās radošajās darbnīcās, izgatavot savu vaska sveci un degustēt medu. Tur pat,
Zelču ģimenes pagalmā, atrodas dižkoks – bērzs, trešais lielākais Latvijā.
Pamielojušies ar svaigo medu un mazliet atpūtušies, devāmies uz Salnavas pagastu, kur mūs jau gaidīja bibliotēkas vadītāja Veronika Zelča kopā ar zāļu tēju vācēju Annu Danci. Mēs
tikām aicināti aizrautīgā ekskursijā pa Salnavas pagastu. Anna
mūs iepazīstināja ar tā vēsturi. Tā bija neaizmirstama pastaiga,
kura noslēdzās Salnavas muižas parka lapenē. Nu varējām atpūsties, papusdienot un atveldzēties ar brīnumgardo un veselīgo Annas zāļu tēju.
Spēki bija uzkrāti un varējām doties tālāk. Nākamais pieturas punkts bija dabas parks – “Numernes valnis” ar skatu torni, kas atrodas 10 km no Salnavas pagasta. Uzkāpuši 20 metrus augstajā skatu tornī, varējām vērot skaisto Latgales dabu.
Izbaudījuši dabas skatus, devāmies uz Kārsavas pilsētu, kur
kopā ar bibliotēkas vadītāju Intu Jurču un tautas nama vadītāju Ināru Rasimu devāmies uz Malnavas Rožukroņa Dievmātes
Romas katoļu baznīcu. Tas bija skaists noslēgums mūsu aizrautīgajam izbraukuma pasākumam.
Paldies Mērdzenes, Salnavas un Kārsavas pilsētas bibliotēku vadītājiem par jauko uzņemšanu!
Paldies Zelču ģimenei par viesmīlību un garšīgo medu, Annai
Dančai par veselīgo tēju!
Paldies šoferītim Oļegam! Kā arī paldies Pureņu pag. bērniem un jauniešiem par izturību visas ekskursijas laikā!
Ruta Zaiceva, Pureņu pagasta bibliotēkas vadītāja

cilvēks šādā ratiņkrēslā neprasīs palīdzību. Jāzina, ka elektriskā ratiņkrēsla vadāmā pults ir ļoti jūtīga un tai nevajag
pieskarties. Ja cilvēks pārvietojas ar kruķiem vai izmanto
spieķi, nedrīkst viņam negaidīti pieskarties, lai neizjauktu viņam līdzsvara sajūtu.
Līdzīgi padomi ir izstrādāti saskarsmei ar vājdzirdīgiem,
vājredzīgiem cilvēkiem u.tml. Tas mazina cilvēku neziņu,
palīdz pārvarēt bailes saskarsmē rīkoties nepareizi. Šo informāciju un citus semināra materiālus varat saņemt LIb.
Lai nojauktu attiecību barjeras nedrīkst radīt cilvēkā mazvērtības sajūtu, nelietot vārdu „cilvēciņš” vārda „cilvēks”
vietā, nežēlot (ak tu, nabadziņš!), nevajag paplašināt invaliditātes efektu un, piemēram, uzskatīt, ka cilvēkam, kurš
ir ratiņkrēslā, ir arī psihosociālas saslimšanas un ar viņu
jārunā savādāk nekā ar citiem. Lai cilvēki ar invaliditāti (tādu
ir ļoti daudz) labi justos sabiedrībā, mums ir jālauž aizspriedumi, jāizglītojas. Tas nav uzreiz izdarāms, bet esam
ceļā uz to. Seminārs bija solis šai virzienā.
Apmācību kurss tika rīkots projekta
Nr. 2017.LV/NVOF/PSA/007 „Kopā varam vairāk” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas
fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Korespondente Vanda Žulina

Ekskursija uz Ciblas novadu
bija interesanta
18. augustā Blontu pagasta bibliotēkā ieradās ciemiņi no kaimiņu novada – Ludzas novada Ņukšu pagasta
bibliotēkas lasītāju grupa. Šīs bibliotēkas vadītāja Anastasija
Pisarenko bija noorganizējusi nelielu ekskursiju uz Ciblas
novadu.
Tā sākās ar Blontu pagasta iestāžu apmeklējumu. Ņukšu
ciema iedzīvotājiem bija interesanti iepazīties ar to, kādus pakalpojumus var saņemt Blontos – te administrācijas ēkā atrodas gan Latvijas pasta nodaļa, gan SIA „Blonti”
kantoris, gan feldšerpunkts un, protams, bibliotēka. Inta
Vonoga bibliotēku Blontos vada jau vairākus gadus. Bet
daudz jautājumu Ņukšu pagasta ļaudīm bija arī par sociālās palīdzības veidiem, kas pieejami Ciblas novada pašvaldībā, jo Inta Vonoga ir arī Blontu pagasta sociālā darbiniece. Ar lepnumu vietējie iedzīvotāji varēja izrādīt arī
skaisto Blontu Tautas nama ēku.
Ņukšu ciemata ļaudis ekskursijas laikā aizbrauca arī
uz Līdumniekiem, pa ceļam iegriežoties Ināras un Valfrēda
Miezīšu lauku mājās „Grunduļos” jeb „Baložu sētā”.

Līdumniekos novada tūrisma organizators Ēriks Pavlovs
pastāstīja par vēsturi un šodienu. Ņukšu ļaudis apbrīnoja un varbūt arī iedvesmojās no biedrības „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” veikuma. Ekskursanti apbrīnoja arī Seimaņu dižakmeni.
Ņukšu iedzīvotāji ļoti gribēja redzēt Felicianovas dzirnavas. Ārkārtīgi paticis stāstījums par tām, bet bijis skumji redzēt, cik sliktā stāvoklī tās ir, lai gan vēl darbojas.
Ekskursijā Ņukšu pagasta bibliotēkas lasītāji bija devušies ar savas pašvaldības autobusu. Ceļš nebija tāls, arī
laika patēriņš nebija liels, bet jo liels bija prieks skatīt kaimiņu novadu, satikt cilvēkus, ar kuriem vari runāt vienā
mēlē un par saprotamām lietām.
Šādas nelielas ekskursijas ir ļoti svētīgas. Un labi, ka
ceļā dodas arī bērni, kuri iepazīst dzimto Latgali. Katrā
pagastā, katrā ciemā ir kas skaists un interesants, ko varam rādīt ciemiņiem. Apceļosim dzimto novadu un Latgali!
Ērika Bondarenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vēl viens fotoalbums par Ludzu
Izdots vēl viens Ludzas 840. gadadienai veltīts poētisks fotoalbums. Tā nosaukums „Ludza gadalaikos”
atklāj izdevuma būtību.
Grāmatā četrās tās nodaļās skatāmas fotogrāfijas, kas
ataino mūsu pilsētas ainavas visos gadalaikos, kultūras
dzīves notikumus. Albuma autori ir Aleksandrs Dukšts
un Ludmila Korzunova, izmantotas arī fotogrāfijas no
Ludzas novada pašvaldības arhīva.
Ludzānietis Aleksandrs Dukšts ar fotografēšanu nodarbojas jau sen, viņa fotogrāfijas izmantotas vairākos
izdevumos. Ludmila Korzunova ir dzimusi ludzāniete,
Ludzas vidusskolu pabeigusi 1964. gadā, tagad ir rī-

dziniece, bet mīlestību pret savu dzimto pilsētu saglabājusi visu mūžu.
Grāmatā pie fotogrāfijām noskaņas radīšanai ir izmantota J. Arbuzovas, V. Borovika, B. Martuževas, A.
Rancānes, J. Tabūnes, V. Urtānes, A. Vējāna, A. Vilnes
dzeja par Ludzu.
Grāmatas izdošanu finansēja Ludzas novada pašvaldība, tā ir apskatāma Ludzas bibliotēkā.
Autori piesaistīja sponsorus no privātā sektora un iespieda fotoalbuma papildus eksemplārus. Pateicoties tam
grāmatu tagad var iegādāties veikalā “Sākums A” Ludzā.
Korespondente Vanda Žulina

Pilngadības svētkos – apsveikumi
Isnaudas pagasta jauniešiem
12. augustā Isnaudas Tautas namā notika Pilngadības
svētki. Novēlējumi un sirsnīgi apsveikumi tika teikti
Sanitai Grahoļskai, Diānai Malzubai, Robertam
Novičenokam, Maksimam Kulakovam un Dacei
Degolei.
Pilngadību ar nepacietību gaida katrs jaunietis, domājot, ka tā ir neierobežota brīvība, pārredzams un taisns
dzīves ceļš. Reizēm tiek aizmirsts, ka pilngadības sasniegšanu jāsaista galvenokārt ar atbildību pret savu
ģimeni, pret savu dzimto vietu, pret savu valsti.
Pilngadības svētkos Isnaudas TN jaunieši, viņu draugi un pārējie viesi varēja noskatīties Rundāles teātra
studijas „Savējie” dramaturģes Jaroslavas Pulinovičas
monoizrādi „Natašas sapnis”. Tas ir skumju stāsts par
meiteni no bērnunama, kura sapņo mīlēt un būt mīlētai,
un sastop vientulību, vilšanos un nežēlību. Skarbi, bet
patiesi Natašu Baņinu atveidoja aktrise Dace Degole, kurai šogad arī apritēja 18 gadi. Režisore Lilita
Lauskiniece.

Novēlu jauniešiem turpināt sekmīgi mācīties, ar optimismu un prieku iet pa dzīvi.
Isnaudas Tautas nama vadītāja Biruta Jermaka
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Vasaru pavadot – rokfestivāls
Ludzas TN

Vietējais rokmūzikas festivāls „LITTLE ROCK”
Ludzā ir tradīcija, ko BJC jaunieši iesākuši jau pirms
vairākiem gadiem. Pagājušajā vasarā un arī šogad pasākums tiek rīkots uz āra skatuves laukumā pie pašvaldības. To organizē Ludzas novada pašvaldība,
Tautas nams un BJC.
Festivālā piedalījās 4 grupas no Latgales.

1. septembrī plkst. 17.00 – bērnu rotaļu disenīte
„Ir atkal septembris“.
Pildas TN
9. septembrī plkst. 21.00 – diskotēka jauniešiem
30. septembrī plkst.16.00 – pensionāru atpūtas vakars
“Gadi skrien kā stirnas...“
Pureņu TN
mūzikas autors. Nupat pabeigts darbs pie grupas debijas albuma.
Jauns kolektīvs ir Jāņa Ivanova Rēzeknes
Mūzikas skolas džeza ansamblis, kas pastāv tikai divus gadus, bet ir jau kļuvis par laureātu vairākos konkursos, kā „Ventspils Groove”, „Rojas ritmi”.
Ansamblis aktīvi koncertē Rēzeknē un citur Latgalē.

Ludzāniešiem vispazīstamākais kolektīvs ir mūsu
pašu grupa „Fenikss”, kas izveidojusies astoņdesmito gadu beigās, bet vislielāko popularitāti ieguvusi
Atmodas laikā. „Fenikss” uzstājies tādos slavenos festivālos kā „Liepājas dzintars”, Latgales TV mūzikas
festivāls, „Durvis”, piedalījies leģendārajā Mikrofona
aptaujā. Ludzāniešu dziesmu teksti ir gan krievu, gan
latgaliešu, gan angļu valodā. Grupas līderis ir
Aleksandrs Cunskis. Sastāvs laika gaitā ir mainījies.
Grupa izpildīja savas komponētās dziesmas ar V.
Dzērvinieka, M. Andžānes, A. Barto un A.
Kondratjeva vārdiem.

Jau pagājušajā gadā Ludzā dziedāja kaunatiešu grupa „Gandreiž 10nīkā”, kas ir salīdzinoši jauns kolektīvs, sācis uzstāties 2013. gadā. Kaunatieši spēlē
savas dziesmas, kas liek ar humoru un ironiju palūkoties uz pašreizējo dzīvi laukos. Nosaukumi runā
paši: „Speizdeiguos acis”, „Cīma pankroks”,
„Motobloks”. Grupas līderis ir ģitāru meistars Jānis
Kuzminskis. Viņš visbiežāk ir arī dziesmu tekstu un

Grupa „Jauda” nāk no Līvāniem. Tajā spēlē trīs
muzikāli puiši ar lielu skatuves pieredzi. Vienā grupā viņi apvienojās 2016. gadā. Atpazīstamību grupa ieguva pēc uzstāšanās festivālā „Bildes 2016”. Pēc
tam „Jauda” izveidoja savu koncertprogrammu un
sāka aktīvi uzstāties. Pašlaik tiek ierakstīts jauns albums.
Puiši dzied pašu grupas mūziķa Gata Pastara sacerētās dziesmas.
Pasākuma organizators Arnis Krancāns ir gandarīts par pasākumu. Tas esot izdevies. Un klausītāju
bijis vairāk nekā pērn. Pēc koncerta grupas, kas piedalījās, pauda ieinteresētību arī nākamreiz ierasties
uz festivālu „LITTLE ROCK” Ludzā.
Informāciju sagatavoja korespondente
Vanda Žulina
Foto autore – Svetlana Rimša,
sabiedrisko attiecību vadītāja

Eiropas kultūras mantojuma dienas Ludzā –
“Ludzas pils noslēpumu atklājēji”

Ik gadu septembra otrajā nedēļas nogalē, šogad – 9. - 10. septembrī, Latvijā kultūrvēstures
pieminekļos tiek organizētas
„Eiropas kultūras mantojuma
dienas” ar mērķi iesaistīt sabiedrību pasākumos, kas atklāj
kultūras pieminekļu vērtības un padziļina izpratni par vēsturisko procesu attīstību un norisi konkrētā
vietā, saistot to ar visu Latvijas teritoriju, kā arī par kopējo Eiropas
mantojuma vērtību. Pasākuma laikā tiek pievērsta apmeklētāju uzmanība savas dzīvesvietas un konkrētā kultūrvēstures pieminekļa
vērtību saglabāšanas jautājumiem
– aizsardzībai, restaurācijai, pareizai mūsdienu izmantošanai, lai
savu stāstu tas var turpināt arī bērnu bērniem.

Ludzas viduslaiku pils
drupas pilskalnā,
pašā vecākās Latvijas
pilsētas sirdī aicinās uz
Eiropas kultūras
mantojuma dienu
9. septembrī plkst. 10.00.
Šoreiz ir īpaši aicinātas ģimenes ar bērniem, jo interesanti būs
visu vecumu ludzāniešiem.
Ko jaunu varam ierakstīt
Ludzas vēsturē no šīs vasaras arheologu atklājumiem pilskalnā –
to stāstīs arheologs Uldis Kalējs.
Par pils dzīves izzināšanas vēsturi – Ludzas novada TIC vadītāja
Līga Kondrāte.
Savukārt Ruta Zviedre aicinās
bērnus uz piedzīvojumu atraktīvā
ekskursijā Lūcijas nakts pasakas,
bet Ludzas novada TIC Anita

Mortuzāne parādīs pili virtuālajā
realitātē, kāda pils varēja izskatīties viduslaikos.
Noslēgumā pasākuma dalībnieki aicināti piedalīties “Dzejas tirgus Ludzai” aktivitātēs vecpilsētas laukumā pie Ludzas novada
TIC Baznīcas ielā.
Pieteikties lūdzam Ludzas novada TIC: tic@ludza.lv, t.
65707203; www.visitludza.lv
Eiropas kultūras mantojuma
dienas ir viens no Latvijas simtgades pasākumiem un notiek ar finansiālu Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstu.
Līga Kondrāte,
Ludzas novada TIC vadītāja

16. septembrī plkst. 10.00 – „Improvizācijas spēles
jauniešiem“, tā ietvaros improvizēts iestudējums
A. Kronenberga poēmai „Sprunguļmuižā gadatirgus“.

Ludzas TN – Daugavpils teātra
viesizrāde „Latgaliešu rulete”
24. septembrī plkst. 16.00 Ludzas Tautas namā varēs izjust īstenu latgaliešu garu šokējošā komēdijā „Latgaliešu rulete” (rež.
O. Šapošņikovs).
Izrāde „Latgaliešu rulete“ ir komēdija latgaliski, kurā netrūkst nedz
asprātību, nedz negaidītu pavērsienu. Liepiņu ģimenei liktenis piespēlējis laimīgo loterijas biļetīti. Kā jau kārtīgiem cilvēkiem pieklājas, tiek uzaicināti tuvākie draugi un šis notikums tiek nosvinēts. Bet
nākamajā rītā Liepiņi atklāj, ka loterijas biļete ir pazudusi!. Galvenie
varoņi nespēj rast sev vietu, mēģinot saprast, kur tā ir palikusi. Vainīgais
var būt jebkurš: gan priekšnieks, gan kāds no draugiem, varbūt nelabvēlīgs horoskops? Vai pat NLO! Patiesības meklējumos Liepiņi
ir gatavi likt lietā visus iespējamos ieročus, kas vainagojas ar pārpratumiem bagātu notikumu virkni.
Izrāde tika nominēta Latgaliešu kultūras gada balvai “Boņuks
2015”kategorijā “Gada sasniegums skatuves mākslā”.
Biļešu cena: 3.50 – 5.50 EUR. Pārdošanā Ludzas TN kasē – no
14. septembra.
Informē Ludzas TN direktore Valentīna Razumovska
16. septembrī plkst. 16.00 Ludzas Tautas namā notiks
Baltkrievu kultūras dienu Latvijā pasākums,
veltīts baltkrievu literatūras dižgaru Jankas Kupalas
un Jakuba Kolasa 135. gadadienai.
Koncertā piedalīsies ansamblis “Praleski” no Daugavpils Baltkrievu
kultūras centra un dzejnieks Staņislavs Volodjka, Baltkrievijas
Republikas rakstnieku savienības biedrs.
Aicinu ikvienu uz šo skaisto pasākumu!
Valentīna Razumovska, Ludzas TN direktore
No 4. septembra Ludzas novada pašvaldības ēkā
būs skatāma starptautiskajā plenērā
“Lūdzu uz Ludzu”
tapušo darbu izstāde.
Plenērā šī gada augustā piedalījās 13 mākslinieki no Polijas, Lietuvas
un Latgales. Katrs atstāja Ludzas novadpētniecības muzejam savus
darbus, no kuriem tika izveidota izstāde.

9. septembrī –
Poļu
kultūras diena
Biedrības “Latvijas poļu savienība” valde informē, ka šī gada
9. septembrī Ludzā norisināsies Poļu kultūras dienas pasākumi. Tos
ievadīs Sv. Mise Pasienes Sv. Dominika Romas katoļu baznīcā,
sākums plkst. 10.00.
Plkst. 13.30 – pie Ludzas Tautas nama tiks
atklāta F.A. Osendovska piemiņai veltītā
plāksne.
14.00 – biedrības „Latvijas poļu savienība” pašdarbības kolektīvu un vīru kvarteta „Dolces Pueris” (Polija) koncerts Ludzas
Tautas namā.

Nākamais informatīvā izdevuma „Ludzas Novada
Vēstis” numurs iznāks 2017. gada. 28. septembrī.

Aktuālākā Ludzas novada pašvaldības informācija tiek
publicēta pašvaldības mājaslapā internetā www.ludza.lv
Izdevējs: Ludzas novada pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr. М 001168
Tirāža: 3000 eksemplāri
Atbildīgā par izdevumu: Ērika Bondarenko
Tulkojumi: Žanna Dukaļska

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”

