LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

LUDZAS NOVADA DOMES
RK RTAS S DES PROTOKOLS
Ludzā

2013.gada 17.maij

Protokols Nr. 9

Sēde sasaukta plkst. 8.30
Sēdi atklāj plkst. 8.30
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas vietnieks Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre In ra Vonda
S d piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Voldem rs Dibaņins, Lolita Greit ne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Tatjana Loseviča, Valent na Lukina, Ksenija Miklaševiča,
Olga Petrova
S d nepiedal s: Juris Atstupens – aizņemts pamatdarbā; Jevgeņijs Lukašenoks – ārzemēs;
Al na Gendele – komandējumā; Aivars Meikš ns – aizņemts pamatdarbā; Anatolijs Stjade –
ģimenes apstākļi
S d kl tesošas personas: Viola Andruščenko, projektu vadītāja; Tatjana Jušk ne, projektu
vadītāja; Vladimirs Vasiļevskis, datortīklu administrators
Bez tam s d piedal s: Sergejs Timofejevs, laikraksta „Ludzas Zeme” žurnālists
Atklāti balsojot: „par”– 10 balsis (V.Dibaņins, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” –
nav, domes ārkārtas sēdes darba kārtība apstiprināta.
Darba k rt ba:
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Līdzdalībai nav vecuma” projektam
„Līdzdalībai nav vecuma”.
2. Par piedalīšanos biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu projektu
iesniegumu konkursa VIII kārtā.
3. Par piedalīšanos biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu projektu
iesniegumu konkursa VIII kārtā.
4. Par piedalīšanos biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu projektu
iesniegumu konkursa VIII kārtā.
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5. Par piedalīšanos biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu projektu
iesniegumu konkursa VIII kārtā.
6. Par piedalīšanos biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu projektu
iesniegumu konkursa VIII kārtā.
7. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Par Ludzas novada izaugsmi
un labklājību” projekta „Žoga uzstādīšana apkārt Ludzas novada Nirzas pagasta Raipoles
kapsētai” īstenošanai.
1.§
Par l dzfinans juma piešķiršanu biedr bas „L dzdal bai nav vecuma”
projektam „L dzdal bai nav vecuma”
V.Andruščenko
Ludzas novada pašvaldība saņēma un izskatīja biedrības „Līdzdalībai nav vecuma”,
reģ. Nr. 50008203691, adrese 1. Maija iela 16, Ludzā, iesniegumu ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 300,80 LVL apmērā (trīs simti lati 80 santīmi) projekta „Līdzdalībai nav
vecuma” īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības nolikuma „Par līdzfinansējuma piešķiršanas
un kontroles kārtību” 13. punktu, ka arī ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, finanšu pastāvīgās komitejas,
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 16.maija kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Dibaņins, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu biedrības
„Līdzdalībai nav vecuma” projekta „Līdzdalībai nav vecuma” īstenošanai 300,80 LVL.
2. Pēc lēmuma saņemšanas par projekta apstiprināšanu projekta iesniedzējam noslēgt
finansēšanas līgumu par atbalstīto projekta līdzfinansējumu.
3. Biedrība „Līdzdalībai nav vecuma” pēc finansēšanas līguma noslēgšanas 5 darba dienu
laikā iesniegt Ludzas novada pašvaldībai rēķinu par līdzfinansējuma apmaksu.
4. Biedrībai „Līdzdalībai nav vecuma” 10 dienu laikā pēc projekta īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai saturisko pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar
piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgus maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.§
Par piedal šanos biedr bas „Ludzas rajona partner ba”
izsludin taj atkl tu projektu iesniegumu konkursa VIII k rt
T.Juškāne
Pamatojoties uz 2013.gada 22.aprīļa biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludināto
atklātu projektu iesniegumu konkursa 8.kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma
ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitāti - iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, rīcību:
sabiedrībai pieejamās ārtelpas labiekārtošana, kā arī ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, finanšu pastāvīgās
komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 16.maija
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kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Dibaņins, L.Greitāne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt iesniegšanai biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā projektu
iesniegumu konkursa 8.kārtā Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta iesniegumu
„Sp l jies pasak ”, kas paredz bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveidi Briģu pagastā un
darbinieka atalgojumu laukuma pieskatīšanai 0,4 slodzes uz 6 mēnešiem. Projekta kopējais
finansējums – 7847.64 LVL, attiecināmās izmaksas – 6589.02 LVL.
2. Apstiprināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām t.i.
658.90 LVL.
3. Projektā PVN nav attiecināmās izmaksas, apstiprināt PVN apmaksu, kas sastāda
1258.62 LVL
4. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2014.gada Ludzas novada budžetā.
3.§
Par piedal šanos biedr bas „Ludzas rajona partner ba”
izsludin taj atkl tu projektu iesniegumu konkursa VIII k rt
T.Juškāne
Pamatojoties uz 2013.gada 22.aprīļa biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludināto
atklātu projektu iesniegumu konkursa 8.kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma
ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitāti - iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, rīcību:
sabiedrībai pieejamās ārtelpas labiekārtošana, kā arī ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, finanšu pastāvīgās
komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 16.maija
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Dibaņins, L.Greitāne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt iesniegšanai biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā projektu
iesniegumu konkursa 8.kārtā Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta iesniegumu „Dz vo
l dzi pasakai”, kas paredz bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveidi Istras pagastā un darbinieka
atalgojumu laukuma pieskatīšanai 0,4 slodzes uz 6 mēnešiem. Projekta kopējais finansējums –
7847.64 LVL, attiecināmās izmaksas – 6589.02 LVL.
2. Apstiprināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām t.i.
658.90 LVL.
3. Projektā PVN nav attiecināmās izmaksas, apstiprināt PVN apmaksu, kas sastāda
1258.62 LVL
4. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2014.gada Ludzas novada budžetā.
4.§
Par piedal šanos biedr bas „Ludzas rajona partner ba”
izsludin taj atkl tu projektu iesniegumu konkursa VIII k rt
T.Juškāne
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Pamatojoties uz 2013.gada 22.aprīļa biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludināto
atklātu projektu iesniegumu konkursa 8.kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma
ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitāti - iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, rīcību:
iedzīvotāju interešu kopu, brīvā laiku pavadīšanas, dienas centru, izglītības un informācijas
centru izveidošana un aprīkojuma nodrošināšana, kā arī ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, finanšu
pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada
16.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Dibaņins, L.Greitāne,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt iesniegšanai biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā projektu
iesniegumu konkursa 8.kārtā Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta iesniegumu „Esi
akt vs cauru gadu – sporto svaig gais ”, kas paredz brīvdabas trenažieru laukuma izveidi
Ludzā un darbinieka atalgojumu laukuma pieskatīšanai 0,4 slodzes uz 6 mēnešiem. Projekta
kopējais finansējums – 6327.39 LVL, attiecināmās izmaksas – 5332.62 LVL.
2. Apstiprināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām t.i.
533.26 LVL.
3. Projektā PVN nav attiecināmās izmaksas, apstiprināt PVN apmaksu, kas sastāda
994.77 LVL
4. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2014.gada Ludzas novada budžetā.
5.§
Par piedal šanos biedr bas „Ludzas rajona partner ba”
izsludin taj atkl tu projektu iesniegumu konkursa VIII k rt
T.Juškāne
Pamatojoties uz 2013.gada 22.aprīļa biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludināto
atklātu projektu iesniegumu konkursa 8.kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma
ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitāti - iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, rīcību:
iedzīvotāju interešu kopu, brīvā laiku pavadīšanas, dienas centru, izglītības un informācijas
centru izveidošana un aprīkojuma nodrošināšana, kā arī ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, finanšu
pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada
16.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Dibaņins, L.Greitāne,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt iesniegšanai biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā projektu
iesniegumu konkursa 8. kārtā Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta iesniegumu
„Iesp ju daž došana vesel ga br v laika pavad šanai Ludzas novad ”, kas paredz trenažieru
iegādi svarcelšanas zālei stadionā “Vārpa” un darbinieka atalgojumu zāles pieskatīšanai 0,3
slodzes uz 6 mēnešiem. Projekta kopējais finansējums – 8377.05 LVL, attiecināmās izmaksas –
7000.00 LVL.
2. Apstiprināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām t.i.
700.00 LVL.
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3. Projektā PVN nav attiecināmās izmaksas, apstiprināt PVN apmaksu, kas sastāda
1377.05 LVL.
4. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2014.gada Ludzas novada budžetā.
6.§
Par piedal šanos biedr bas „Ludzas rajona partner ba”
izsludin taj atkl tu projektu iesniegumu konkursa VIII k rt
T.Juškāne
Pamatojoties uz 2013.gada 22.aprīļa biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludināto atklātu
projektu iesniegumu konkursa 8.kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros
“Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” 2.aktivitāti - iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita
brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, rīcību: sabiedrībai
pieejamās ārtelpas labiekārtošana, kā arī ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2013.gada 16.maija sēdes atzinumu, finanšu pastāvīgās komitejas,
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 16.maija kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Dibaņins, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” –

nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Atbalstīt iesniegšanai biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā projektu
iesniegumu konkursa 8.kārtā Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta iesniegumu
„Iepaz sti Ludzu”, kas paredz 21 ielu un objektu norāžu staba uzstādīšanu Ludzā. Projekta
kopējais finansējums – 9289.07 LVL, attiecināmās izmaksas – 7000.00 LVL.
2. Apstiprināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām t.i.
700.00 LVL.
3. Programmas viena projekta maksimāli iespējamais finansējums ir 7000.00. Iepirkumā
vinnēja lētākais atbilstošais piedāvājums, taču summa pārsniedz iespējamo maksimālo
finansējumu. Projekta īstenošanai jāiegulda pašvaldības līdzekļi 676.92 LVL apmērā.
4. Projektā PVN nav attiecināmās izmaksas, apstiprināt PVN apmaksu, kas sastāda
1612.15 LVL
5. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2014.gada Ludzas novada budžetā.
7.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu biedr bas „Par Ludzas novada izaugsmi un
labkl j bu” projekta „Žoga uzst d šana apk rt Ludzas novada Nirzas pagasta Raipoles
kaps tai” stenošanai
A.Isakovičs

Ludzas novada pašvaldība ir saņēmusi un izskatījusi biedrības „Par Ludzas novada
izaugsmi un labklājību”, reģistrācijas numurs 40008206681, „Blāžama-8”, Nirza, Nirzas pagasts
Ludzas novads, 16.04.2013. iesniegumu ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 490,78
LVL apmērā (10 % no projekta kopējām izmaksām) projekta „Žoga uzstādīšana apkārt Ludzas
novada Nirzas pagasta Raipoles kapsētai” īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles
kārtības nolikuma 13.punktu, kurš nosaka, ka projektu finansējumam piešķiramā summa ir līdz
LVL 1000,00 vienam projektam, kā arī ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 16.maija
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Dibaņins, L.Greitāne, A.Isakovičs,
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J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu biedrības „Par
Ludzas novada izaugsmi un labklājību” projekta „Žoga uzstādīšana apkārt Ludzas novada Nirzas
pagasta Raipoles kapsētai” īstenošanai 490,78 LVL.
2. Pēc lēmuma saņemšanas par projekta apstiprināšanu projekta iesniedzējām noslēgt
finansēšanas līgumu par atbalstīto projekta līdzfinansējumu.
3. Biedrībai „Par Ludzas novada izaugsmi un labklājību” pēc finansēšanas līguma
noslēgšanas 5 darba dienu laikā iesniegt Ludzas novada pašvaldībai rēķinu par līdzfinansējuma
apmaksu.
4. Biedrībai „Par Ludzas novada izaugsmi un labklājību” 10 dienu laikā pēc projekta
īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai saturisko pārskatu par finansu līdzekļu
izlietojumu saskaņā ar piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgus maksājumus apliecinošu
dokumentu kopijas.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Sēdi slēdz plkst. 8.40.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2013.gada 17.maijā.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2013.gada 17.maijā.

I.Vonda

