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Ludzas novada paðvaldîbas bezmaksas informatîvais izdevums

Notiek Ludzas novada attīstības
programmas apspriešana

Vakar, 24. janvārī, Ludzas novada pašvaldībā notika Ludzas novada attīstības programmas
projekta publiskās apspriedes sanāksme.
Ludzas novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada
prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc pašvaldība aicina ikvienu iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm.
Ar Ludzas novada attīstības programmas 2018. - 2024. gadam projekta materiāliem līdz š.g. 6. februārim var iepazīties pašvaldībā, tās mājaslapā un portālā geolatvija.lv/. Vēl līdz 6. februārim iespējams rakstiski iesniegt komentārus un priekšlikumus.

Tiks lemts par
pašvaldības
budžeta
apstiprināšanu
Ludzas novada pašvaldībā nākamnedēļ, 31. janvārī, notiks kārtējā domes sēdē, kurā tiks lemts par
pašvaldības 2018. gada budžeta apstiprināšanu. Tā
plānošana sākās jau rudenī. Domes vadība tikās ar
pašvaldības struktūrvienību, pagastu pārvalžu, izglītības un kultūras iestāžu vadītājiem, lai kopīgi noteiktu prioritātes un racionālākos pamatfunkciju īstenošanas ceļus.
Domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, runājot par pašvaldības budžetu, akcentē divus virzienus – ģimenēm
labvēlīgu apstākļu radīšana un vides sakārtošana.
Domājot par ģimenēm, budžetā ir ieplānots finansējums bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, jaunu rotaļlaukumu izbūvei daudzdzīvokļu māju pagalmos, stipendiju piešķiršanai sekmīgākajiem vidusskolniekiem, kā arī pilsētas vispārējās izglītības iestāžu modernizācijas projekta turpināšanai.
Baseina izbūve arī ir viens no būtiskiem ieguldījumiem, nodrošinot veselīgam dzīvesveidam nepieciešamu infrastruktūru.
Vides sakārtošanas jomā apjomīgākie ieguldījumi
būs ūdenssaimniecības sakārtošanai Ludzas pilsētā,
kā arī labiekārtošanas darbi Ludzas parkā, pilsdrupās

un citos objektos. Tas ir svarīgi arī tūrisma nozarei.
Attiecībā uz ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu, pašvaldības budžetā ieplānoti 80 000 eiro līdzfinansējuma sniegšanai privātpersonām, kas izlems
savu namīpašumu pieslēgt centrālajai kanalizācijai
un ūdensvadam. Kanalizācijas sistēmas sakārtošanai pieejami Kohēzijas fonda līdzekļi, bet ūdensapgādes sistēmas attīstīšanai nāksies ieguldīt līdzekļus
no pašvaldības budžeta. Bez tam iecerēts piesaistīt
Eiropas fondu līdzekļus degradētās rūpnieciskās teritorijas sakārtošanai vecās linu fabrikas teritorijā, t.sk.
graustu nojaukšanai. Līdz ar to tiks sakārtota rūpnieciskas nozīmes teritorija pilsētas robežās.
Veidojot pašvaldības budžetu, bija jāparedz līdzekļi
dažādiem obligātiem pasākumiem. Piemēram, sakarā ar minimālās algas celšanu visā valstī, apmēram
400 000 eiro papildus tika paredzēti visu darbinieku
algām, tajā skaitā – sezonas strādnieki (piemēram, kurinātāji), izglītības iestāžu tehniskie darbinieki, pagastu
pārvalžu, kultūras namu un pārējo pašvaldības iestāžu darbinieki un arī domes vadība. Pašvaldības papildus
finansējums nepieciešams pirmsskolas pedagogu, mākslas, mūzikas un sporta skolu, BJC pedagogu algu noturēšanai valstī vidējo algu līmenī. Papildus finansējums tika ieplānots PII “Rūķītis”, ko līdz šim finansēja valsts no sava budžeta. Tāpat novads tiks pārstāvēts
Latvijas 100-gades pasākumos valstī, lielajos dziesmusvētkos. Plānojot kultūras iestāžu budžetu, akcents
likts uz pašdarbības kolektīvu gatavošanos skatēm un
piedalīšanos valsts mēroga pasākumos.
Budžetā arī 2018. gadā būtisks ir līdzfinansējuma apjoms no ES fondiem pašvaldībā īstenotajiem
projektiem.
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Noslēgusies pieteikumu
iesniegšana
konkursā “Ludzas novada
uzņēmēju gada balva 2017”
Lai apzinātu un godinātu Ludzas novada uzņēmējus un amatniekus, kas aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, pašvaldība kārtējo reizi ir izsludinājusi konkursu “Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2017”.
Šogad atsaucība uz konkursu bija liela,un līdz 2017. gada 31. decembrim tika saņemti 24 pieteikumi.
Atbilstoši konkursa nolikuma prasībām pretendentus varēja izvirzīt vairākās nominācijās. 3 pretendenti balvai izvirzīti nominācijā “Gada
bioloģiskais ražotājs”; 2 pretendenti balvai izvirzīti nominācijā “Gada
jaunais komersants” (par 1 pretendentu iesniegti 4 personu pieteikumi) un 4 pretendenti balvai izvirzīti nominācijā “Jauniešiem draudzīgs
uzņēmums” (par 1 pretendentu iesniegti 3 personu pieteikumi). Pa 1
pretendentam pieteikts nominācijās “Gada mājražotājs”, “Gada tūrisma
pakalpojumu sniedzējs”, “Gada tirgotājs” (iesniegti 5 personu pieteikumi) un “Gada lauksaimnieks graudkopībā/lopkopībā”.
Pretendenti šīm balvām izvirzīti gan no Ludzas, gan no novada pagastiem. Komisija laikā no 15. līdz 19. janvārim apmeklēja izvirzītos
uzņēmumus, lai noteiktu apbalvošanai atbilstošāko.
Savukārt apbalvojumus nominācijās “Lielākais nodokļu maksātājs”
un “Lielākais darba devējs” komisija piešķirs, balstoties uz Valsts ieņēmuma dienesta informāciju.
Izvērtējot visus pieteikumus, komisijai ir tiesības izveidot citas nominācijas un piešķirt kādu no speciālbalvām.
Iedzīvotāju anketēšanas rezultātu apkopošanu un nominācijām izvirzīto pretendentu atbilstību Nolikumā noteiktajiem kritērijiem veica Ludzas novada domes izveidota konkursa komisija, kuru vada Ludzas
novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs un kurā darbojas arī vairāki uzņēmējdarbības jautājumos kompetenti speciālisti.
Uzņēmējdarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem katras pašvaldības ilgtspējīgai izaugsmei un attīstībai. Uzņēmumi, kuri
darbojas mūsu novadā, aizvien vairāk nostiprina savas pozīcijas un turpina izaugsmi. Ir svarīgi saglabāt iepriekšējos gados uzsākto tradīciju – vienkopus aicināt novada uzņēmējus uz pašvaldības organizēto
pasākumu “Ludzas novada uzņēmēju un zemnieku balle” un teikt paldies mūsu uzņēmējiem.
Konkursa nominantu un uzvarētāju godināšana notiks 9. februārī
plkst. 18:00 Ludzas Tautas namā pasākumā “Ludzas novada uzņēmēju
un zemnieku balle”.
Aivars Meikšāns,
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos

Ludzas novada uzņēmēju un zemnieku balle
Ludzas novada pašvaldība aicina uzņēmējus uz “Ludzas novada uzņēmēju un zemnieku balli” 9. februārī plkst. 18:00
Ludzas Tautas namā.
Programmā:
- amatiermākslas kolektīvu koncerts,
- konkursa “Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2017” laureātu
godināšana,
- balle.
Lūdzam pieteikties dalībai pasākumā līdz š.g. 2. februārim
pa tālruni 65707134.

Paziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta
nodošanu publiskai apspriešanai
Atbilstoši Ludzas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumam Nr.22. 11.§, tiek organizēta Ludzas novada
attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta publiskā
apspriešana.
Ludzas novada attīstības programma ir vidēja termiņa
plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un
rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par
turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.
Ar Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta materiāliem laika posmā no š.g. 8.janvāra līdz
š.g. 6.februārim var iepazīties:
Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa iela 16, 4.stāvā, 417.kabinetā darba dienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00;
valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geo-

latvija.lv;
šīs interneta vietnes sadaļā Plānošanas dokumenti >
Attīstības programma > Ludzas novada attīstības programma
2018.-2014.gadam vai šeit:
Ludzas novada attīstības programma 2018.-2024. gadam
Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam II daļa – Stratēģiskā daļa
Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam III daļa – Rīcības plāns
Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam VI daļa – Investīciju plāns 2018. – 2020. gadam
Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam V daļa – Īstenošanas uzraudzības un kontroles
kārtība
Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam VI daļa – Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem
Ludzas novada domes lēmums par Ludzas novada at-

tīstības programmas 2018.-2024. gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai
Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Ludzas novada attīstības programmas projektu iespējams iesniegt līdz
2018.gada 6.februārim:
Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa iela 16, Ludzā, 312.
kabinetā;
sūtot pa pastu uz adresi: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa
iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701;
elektroniski – uz e-pasta adresi: dome@ludza.lv vai igovena@ludza.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
Ludzas novada attīstības programmas projekta publiskās apspriedes sanāksme notiks 2018.gada 24.janvārī plkst.
15:00 Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, lielajā zālē.
Kontaktpersona: Ludzas novada pašvaldības Attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena, tālrunis 65707134, e-pasts: ilona.igovena@ludza.lv.
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Ludzas Novada Vçstis

Domes sēdē decembrī pieņemtie lēmumi
2017. gada 28. decembrī Ludzas novada pašvaldības deputāti pulcējās uz kārtējo domes sēdi. Tās darba kārtībā tika iekļauti 56 jautājumi. No tiem 10 saistīti ar dažādiem privāto un pašvaldībai piekritīgo
zemes un nekustamo īpašumu jautājumiem (adreses
piešķiršana, zemes nomas līgumi u.c.).

Īpašumu atsavināšanas jautājumi
Ludzas novada domes Dzīvokļu komisijas ierosināja
atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.3, Latgales
ielā 143, Ludzā. Minētais dzīvoklis neatbilst dzīvošanai.
Domes sēdē tika nolemts uzsākt tā atsavināšanas
procedūru.
2017. gada 8. decembrī tika reģistrēts kāda dzīvokļa
Parku ielā Ludzā īrnieka iesniegums atsavināšanas
procedūras izbeigšanu sakarā ar finansiālām grūtībām.
Dome nolēma izbeigt tā atsavināšanas procedūru.
2017. gada 12. decembrī notika vairāku nekustamo īpašumu izsoles. 28. decembra sēdē deputātiem bija jālemj par
šo izsoļu rezultātu apstiprināšanu. Nekustamie īpašumi nosolīti:
Odu ielā 18B, Ludzā (zemes vien. 375 m2) – par EUR
1079,00;
Parku ielā 32A, Ludzā (zemes vien. 491 m2) – par EUR
842,27;
“Piekūns”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads (zemes
gab. 0,4522 ha) – par EUR 1287,51.
Visās minēto īpašumu izsolēs bija viens pretendents, kas
nosolīja augstāko cenu.
Neviens pretendents neieradās uz divu citu nekustamo
īpašumu (dzīvokļu) izsolēm. Tāpēc nolemts izsoles atzīt par
nenotikušām un šiem īpašumiem rīkot otrās izsoles, apstiprinot sākumcenu un izsoles noteikumus: dzīv. nr.2,
Tālavijas ielā 30, Ludzā – EUR 1403,94; dzīv. “Dainas“14, Pilda – EUR 512,91.

Apstiprināti normatīvie akti
Domes sēdē tika pieņemti vairāki iekšējie normatīvie akti
(Nolikumi, Saistošie noteikumi u.c.)
Apstiprināti divi Ludzas novada pašvaldības nolikumi:
informatīvā izdevuma “Ludzas Novada Vēstis” nolikums;
nolikums „Par stipendijām Ludzas novada pašvaldības
izglītības iestāžu izglītojamajiem”.
Nolikumi publicēti Ludzas novada pašvaldības mājas lapā
www.ludza.lv.
Apstiprināti Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi:
* Nr.16 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā”. Tie
nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai (VARAM).
* Nr.17 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.
gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas
novada pašvaldības budžetu 2017. gadam””.
* Veikti precizējumi Ludzas novada domes 26.10.2017
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
(tiks publicēti “Ludzas Novada Vēstīs”).
* Nr.15 ”Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības
2014. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Ludzas novada pašvaldības nolikums””. Ar šiem
grozījumiem no Saistošajiem noteikumiem nr. 6 izņemts
punkts 19.1, kas noteica: “Domes priekšsēdētāja vietnieks
sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos nav algots
amats”. Grozījumi stājās spēkā ar 01.01.2017. Tie nosūtīti
VARAM zināšanai.
Apstiprināti grozījumi Ludzas novada domes 26.01.2017
apstiprinātajā Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmā 2017. gadam.

Nolemts „Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu” papildināt ar 8.¹ punktu, kurā noteiktas no Ludzas novada pašvaldības budžeta finansējamo amatiermākslas kolektīvu,
kuri darbojas Ludzas TN un Ludzas novada pagastu pārvalžu struktūrvienībās (pagastu Tautas namos un bibliotēkās), vadītāju amatalgas.
Nolikumi un Saistošie noteikumi publicēti Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.

Noteikta pakalpojuma
“aprūpe mājās” maksa
Domes darba kārtībā bija jautājums “Par maksu par aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanu”. Deputāti nolēma noteikt šādu maksu par aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu:
* par 1. aprūpes līmeni (līdz 20 stundām mēnesī) – līdz
EUR 64,20 plus PVN,
* par 2. aprūpes līmeni, iekļaujot 1. aprūpes līmeņa pakalpojumus (līdz 25 stundām mēnesī) – līdz EUR 80,25 plus
PVN,
* par 3. aprūpes līmeni, iekļaujot 1. un 2. aprūpes līmeņa
pakalpojumus (līdz 40 stundām mēnesī) – EUR 128,40 plus
PVN.
Domes sēdē tika apstiprinātas sociālā pakalpojuma “aprūpe mājās” izmaksas 2018. gadā – EUR 3,21 par vienu
stundu.
Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Noteiktas deputātu un amatpersonu algas
Sēdē tika nolemts ar 2018. gada 1. janvāri noteikt Ludzas
novada domes deputātu mēnešalgu EUR 301 apmērā.
Sakarā ar to, ka no 2018. gada 1. janvāra Latvijā celta
minimālā alga par 50 eiro mēnesī, šādā apmērā darba algas
celtas visiem pašvaldības darbiniekiem. Domes sēdē tika apstiprinātas amatalgas domes vadītājiem, pagastu pārvalžu vadītājiem, pašvaldības institūciju vadītājiem – arī tās ir pieaugušas par 50 eiro mēnesī par pilnas slodzes darbu.

Projektu realizēšanai nepieciešami
ilgtermiņa aizņēmumi
Domes sēdē tika nolemts lūgt pašvaldību aizņēmumu
un kontroles un pārraudzības padomi atļaut Ludzas novada
pašvaldībai 2018. gadā ņemt Valsts kasē divus ilgtermiņa
aizņēmumus:
1. – EUR 760 179 apmērā ieguldījumam SIA ”Ludzas
apsaimniekotājs” pamatkapitālā ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai, t.sk. EUR 75 015 apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 5 gadiem un EUR 685 164
apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 30 gadiem. Aizņēmuma pamatsummas 75 015 EUR apmērā atmaksu uzsākt 2020. gada martā un atmaksāt līdz 2022. gada
decembrim, un aizņēmuma pamatsummas EUR 685 164
apmērā atmaksu uzsākt 2020. gada martā un atmaksāt līdz
2047. gada decembrim.
2. – EUR 281 391 apmērā ERAF projekta „Infrastruktūras
attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas
un Ciblas novados” īstenošanai 2018. gadā ar Valsts kases
noteikto procentu likmi uz 15 gadiem. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt 2019. gada martā, atmaksāt līdz
2032.gada decembrim.
Abu ilgtermiņa aizņēmumu atmaksāšanas garants –
Ludzas novada pašvaldības budžets.

Līdzfinansējumu piešķiršana
Trim privātpersonām dome piešķīra līdzfinansējumu saskaņā ar 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” nosacījumiem.

Kādas mājas P. Miglinīka ielā Ludzā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai piešķirtā līdzfinansējuma apmērs ir 190,50 eiro, pieslēgšanai kanalizācijas sistēmai - 1677,16 EUR
Mājas Stacijas ielā Ludzā īpašniekam piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 812,71 EUR apmērā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Arī kādas mājas Parku ielā Ludzā īpašniekam piešķirts
pašvaldības līdzfinansējums 1330,47 EUR apmērā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Visos šajos gadījumos pašvaldības līdzfinansējums tiek
piešķirts 100% apmērā izmaksu segšanai viena nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja vairāku biedrību iesniegumus un piešķīrusi līdzfinansējumu pasākumu rīkošanai:
150 eiro – Ludzas Baltkrievu biedrībai “Krinica” gada
sapulces organizēšanai 28. decembrī, pasākumā aicināta piedalīsies baltkrievu biedrības no Rēzeknes un Krāslavas;
150 eiro – biedrībai “Cīņas klubs Ludza” turnīra
“Ziemassvētku Džudo kausiņš” organizēšanai 28. decembrī;
150 eiro – Ludzas Invalīdu biedrībai 2017. gada noslēguma pasākuma organizēšanai 30. decembrī.
Pašvaldības līdzfinansējums piešķirts arī biedrību projektiem:
* biedrībai “Senpilsāta” – EUR 4000 projekta
“Mājražotāju tirdzniecības vietas izveide Ludzas novadā”
īstenošanai (projekta kopsumma – EUR 16 446. Plānots izveidot mājražotāju tirdzniecības vietu Baznīcas ielā 42);
* Ludzas vecticībnieku draudzei – EUR 2016,56 projekta „Ludzas vecticībnieku baznīcas jumta remonts” īstenošanai (projekta kop. izmaksas – EUR 8 066,24).

Dažādi jautājumi
* Domes sēdē apstiprināts Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekts, kas tiek nodots publiskai apspriešanai no 08.01.2018. līdz 04.02.2018..
* Ar domes lēmumu atļauts Jevgenijai Kuščai savienot
Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas locekles
amatu ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes
“Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” vadītājas amatu, Rēzeknes pilsētas pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu
organizēšanas līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas locekles amatu un biedrības „LUDZAS KRIEVU BIEDRĪBA „NASLIEDIJE“„ valdes locekles amatu.
* Ludzas novada pašvaldībā tika saņemts SIA “Ludzas
apsaimniekotājs” lūgums piešķirt finanšu līdzekļus 2017.
gada vasaras plūdu seku likvidācijai. Divās kanalizācijas
sūkņu stacijās Ludzā, Jurdža un Sporta ielā tika bojāti divi
fekālie sūkņi. To iegādei nepieciešami EUR 13 838,00. Dome
piešķīra šāda apmēra dotāciju.
* Izskatīti un pamierināti divi lūgumi par nedzīvojamo
telpu nomas līgumu pagarināšanu: I.K. „Harons” – par telpām 18. Novembra ielā 17A, Ludzā (27 m2) līdz 2018. gada
31. decembrim; LR Valsts probācijas dienestam – līdz 2020.
gada 31. decembrim, noteikta nomas maksu 1,39 EUR/m2
un PVN (21%) mēnesī.
* Nolemts norakstīt no Ludzas novada pašvaldības bilances veco pilsētas parka bērnu rotaļu laukumu (iegādāts
2007.g., nolietojums EUR 22207,42, atlikusī vērtība EUR
11103,46).
* Domes sēdē skatīts jautājums “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu”.
Nolemts dzēst pašvaldības budžetā ieskaitāmos NĪN parādus kopumā EUR 1889,49 apmērā.
Sēdē skatīti arī citi jautājumi.
Sagatavoja Ērika Bondarenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Nekustamā īpašuma izsole
Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamo īpašumu atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:
NekustamƗ Ưpašuma
atrašanƗs vieta

un ekustamƗ
Ʈpašuma
nosacƯtƗ
cena EUR
1403,94
TƗlavijas iela 30 - 2, Ludza, Ludzas
novads, kas sastƗv no divistabu dzƯvokƺa
35,5 m2 platƯbƗ, kopƯpašuma domƗjamƗs
daƺas 3508/7831 no bǌvƝm ar kadastra
apzƯmƝjumiem
68010040631001;
68010040631002; 68010040631003 un
zemes domƗjamƗs daƺas 3508/7831 ar
kadastra apzƯmƝjumu 68010040631
512,91
“Dainas“ - 14, PildƗ, Pildas pagastƗ,
Ludzas novadƗ ar kadastra numuru
68869000026, kas sastƗv no trƯsistabu
dzƯvokƺa 59,6 m2 platƯbƗ, kopƯpašuma
domƗjamƗs
daƺas
576/11769
no
daudzdzƯvokƺu mƗjas, zemes (kadastra
numurs 68860010569) un palƯgƝkƗm
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nosaukums

NodrošinƗjuma
nauda
EUR

Izsoles
norises
laiks

140,39

14.02.2018.
plkst.10.00

51,29

14.02.2018.
plkst.11.00

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 darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā,
Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410 vai 26430058.
par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2018. gada 14. februārim plkst. 9.00
(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.
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Tiek projektēta jaunu
ūdenssaimniecības
tīklu izbūve

Rit projektēšanas darbi, īstenojot projektu “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”. Tuvākajā laikā Ludzas novada pašvaldības būvvaldē tiks iesniegts Būvprojekts minimālā
sastāvā. Projektēšanas darbus veic SIA “Ekolat” no Daugavpils.
SIA “Ludzas apsaimniekotājs” speciāliste Dace Vanaga informē
par projekta īstenošanas šī brīža aktualitātēm.
Projektējot jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi, sarunas rit ar iedzīvotājiem, ar pašvaldības vadību, SIA LA speciālistiem un projektētājiem. Projekta risinājumi ir samērā sarežģīti un komplicēti, ņemot
vērā, ka pilsētas reljefs nav vienmērīgs un līdzens, kā arī pilsētā ir
atjaunoti ielas segumi Tālavijas un Latgales ielā, un projektējamās
komunikācijas vēlams izvietot ārpus braucamās daļas, samazinot projekta izmaksas un esošā seguma bojājumu.
Izstrādājot projektu, tiek meklēti optimālākie risinājumi.
Piemēram, ir izlemts, ka jauni kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti Latgales
ielā no dzelzceļa līnijas līdz “Latvijas naftas” DUS. Tīklu izbūve tiks
veikta “zaļajā zonā” un pa trotuāru, mēģinot neskart ielas braucamo
daļu, – plānots, ka trase tikai vienā vietā šķērsos Latgales ielu, un, ja
būs iespējams, tiks pielietota beztranšejas metode, lai ielu nenāktos
pārrakt. Šī atzara izbūve ir būtiska ne tikai pilsētas iedzīvotājiem, bet
arī uzņēmējdarbības vides sakārtošanai, centralizētie tīkli ir nepieciešami
SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums”, SIA “East-West Transit”
(“Latvijas Nafta”) u.c..
Sarežģītāka situācija ir Tālavijas ielā, kur izlemts kanalizācijas tīklus izbūvēt visā tās garumā, arī posmā, kur pirms dažiem gadiem ir
uzklāts jauns asfalts. Te atrodas apmēram 60 mājas, kuras nākotnē
būs iespējams pieslēgt centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.
Papildus – no Tālavijas ielas maģistrālā tīkla ir atkarīgas arī tai piegulošās ieliņas (Dunakļu, Lauku, Niedru, Pļavu u.c.).
Diemžēl Tālavijas ielas posmā no Dunakļu ielas līdz Kuļņeva ielai jaunu tīklu izbūvi nav iespējams veikt pa “zaļo zonu”, jo mājas
atrodas blakus trotuāram un ielai, bez tam šis ielas posms ir „pārsātināts” ar cita veida komunikācijām un pati Tālavijas iela šajā posmā ir šaura, līdz ar to nav iespējams veikt būvdarbus, neuzlaužot asfaltu. Pēc būvdarbu pabeigšanas darbiem ielas segums tranšejas platumā tiks atjaunots.
Pateicamies par sapratni un atsaucību visiem iedzīvotājiem, kuri ir piekrituši, ka pa viņu privāto zemi tiks iebūvēta trase centrālajiem tīkliem.
Projektējot jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi, tiek uzrunāti visi privāto māju īpašnieki, gar kuru namiem tiks būvēti jaunie kanalizācijas tīkli. Katra nama pieslēgšanai iespējams individuāls risinājums. Tātad
ikvienam cilvēkam ir iespēja vēl šobrīd izteikt savu vēlmi attiecībā uz
vietu, kur ierīkot pieslēgumu centralizētajam tīklam. Tas ir būtiski, veicot tīkla izbūvi līdz mājai, – piemēram, lai ir īsāks attālums (tas samazina izdevumus pieslēgšanai). Diemžēl aptuveni 50 iedzīvotāji uz
SIA “Ludzas apsaimniekotājs” aicinājumiem neatsaucas, ignorē iespēju
izteikt savu vēlmi attiecībā uz pievada izbūves vietu.
Kanalizācijas tīklu būvniecības darbi varētu sāksies 2018. gada rudenī. Prognozējam, ka šogad līdz vasaras beigām norisināsies būvdarbu iepirkumi, būs konkurss utt.. Projekts ir ļoti apjomīgs, interese no būvniecības firmām varētu būt visai liela. Optimistiskākā prognoze, ka šovasar būs pilnībā skaidrs, kas būs būvnieks, un apjomīgākie darbi norisināsies 2019. – 2020. gadā.
Ņemot vērā, ka vairākos posmos ir izveidojusies situācija, ka tiek
plānoti kanalizācijas tīkli (ES šajā plānošanas periodā neatbalsta ūdensapgādes tīklu būvniecību), bet nav pieejami ūdensapgādes pakalpojumi,
Ludzas pilsētas pašvaldība ir pretimnākoša un ir paredzējusi finanšu līdzekļus jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecībai. Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu būvniecība notiks paralēli.

Par projektu “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”
(nr. 5.3.1.0/17/I/011) – īsumā
Līgums par tā realizēšanu parakstīts 2017. gada 19. decembrī starp
SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
Kopējie izdevumi (bez PVN): 2 707 200 eiro, t.sk. Kohēzijas fonda (KF) finansējums – 1 947 021 eiro (71,92% no attiecināmajiem
izdevumiem).
Projekta ietvaros tiks izbūvēti jauni notekūdens savākšanas tīkli vairākās ielās (kopējais garums – vairāk kā 14 km), tajā skaitā plānota 5 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība un jaunu kanalizācijas spiedvadu būvniecību aptuveni 2050 metru garumā. Ar to dodot iespēju 740
iedzīvotājiem izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus.
Projekta īstenošanas laiks: 4 gadi (2017. g. decembris – 2021.g.
decembris).
Iedzīvotājiem pieejams pašvaldības līdzfinansējums: Ludzas novada
pašvaldības domes sēdē 24.08.2017. pieņemti Saistošie noteikumi nr.
9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.
Sagatavoja Ērika Bondarenko, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Turpinās Ludzas peldbaseina
būvprojekta izstrāde
Šobrīd norit intensīvs darbs pie
Ludzas peldbaseina tehniskās dokumentācijas izstrādes pabeigšanas. Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns informē,
ka minimālā būvprojekta sastāvā
tika piedāvāts peldbaseina koncepts
– vispārīgi risinājumi, kurus nepieciešams precizēt vai piemeklēt
tiem alternatīvus tehnoloģiskus risinājumus.
Kārtējā darba grupas sapulcē 5.
janvārī tika apspriesti jautājumi par
peldbaseina arhitektūras, būvkonstrukcijas un interjera detalizāciju, kā arī par komunikāciju un
tehnoloģiju precizēšanu. Sanāksmē
piedalījās Ludzas novada pašvaldības vadība un speciālisti, būvfirmas SIA “Arčers” pārstāvji un
projektētāji no SIA “REM PRO”.

Saskaņā ar līgumu, kas tika noslēgts 2017. gada 3. augustā starp
Ludza novada pašvaldību un SIA
“Arčers” par peldbaseina projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību, būvprojekta izstrāde ir
jāpabeidz līdz 2018. gada 15. martam. Baseina būvdarbus paredzēts
paveikt līdz 2019. gada 15. feb-

ruārim.
Jau iepriekš vēstīts, ka kopējā
summa par peldbaseina projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības darbu izpildi noteikta 1
967 027,17 eiro (bez PVN).
Svetlana Rimša, sabiedrisko
attiecību vadītāja

Internāta pārbūve noslēgusies

Jau informējām, ka projekta
“Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizāciju” (Proj. Nr. 8.1.2.0/17/I/003)
ietvaros Ludzas 2. vidusskolas internāts tiek pārbūvēts par dienesta viesnīcu.
Ludzas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Edgars
Mekšs informē, ka ir noslēgušies
visi pārbūves darbi. Objekts sagatavots nodošanai ekspluatācijā.
Pašreiz tiek gatavota dokumentācija. Būs jāsaņem atzinumi no atbildīgajiem dienestiem par ugunsdrošības u.c. prasību izpildi.
Pārbūvētā dienesta viesnīca ir III
grupas būve, kam izvirzītas augstas prasības. Ekspluatācijā to pie-

ņems Būvniecības valsts kontroles birojs.
Diemžēl nevar telpās ļaut ienākt
skolēniem, kamēr ēka nav nodota ekspluatācijā. Cerams, februārī tas jau būs iespējams. Apmēram
15 Ludzas skolu audzēkņi ļoti gaida brīdi, kad varēs apmesties viesnīcā, jo viņiem ir grūti katru dienu izbraukāt no attālākiem Ludzas
novada pagastiem un ciemiem, piemēram, no Vecslabadas.
Ir noslēgts līgums par mēbeļu
iegādi Ludzas pilsētas ģimnāzijai
un dienesta viesnīcai. Daļu mēbeļu
izglītības iestādes saņems drīz, daļa
tiks speciāli ražota. Martā visas mēbeles jau būs. Neraugoties uz to,
kā rit mēbeļu iepirkums, dienesta

viesnīca sāks darbu tiklīdz ēka būs
nodotas ekspluatācijā.
Sagatavoja Ērika
Bondarenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Grants ceļu pārbūvē – tehnoloģiskais
pārtraukums


Ziemas periodā būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums iestājies Ludzas novada lauku grants
ceļu būvniecības procesā.
2017. gada 5. decembrī pašvaldība ar SIA “CEĻI
UN TILTI” parakstīja aktus par tehnoloģisko pārtraukumu objektā: Autoceļa Tutāni – Kivļi – Dubinova,
Cirmas pagastā (6 km) pārbūve;
18. decembrī – objektā: Autoceļa Čerņavski –
Maļinovka, Istras pagastā (6,55 km) pārbūve;
8. janvārī – objektā: Autoceļa Līdeksna – Vuprupļi
– Ļadiņa, Horoševa – Vorslova – Vurpuļi, Niras pagastā (1,773 km)pārbūve.
Būvuzņēmējs sagatavojis šos posmus ziemas perioda ceļu uzturēšanas darbu izpildei, tehnoloģiskā





pārtraukuma laikā pašvaldība ir atbildīga par augstāk
minēto ceļa posmu uzturēšanu.
Pavasarī darbi uz šiem ceļiem tiks atsākti, un, pēc
būvnieku solītā, vasarā tie noteikti tiks pabeigti.
Pirms ziemas iestāšanās SIA “CEĻI UN TILTI”
paspēja pārbūvēt un nodot ekspluatācijā 2,3 km garu
grants ceļa posmu Pilda – Borovaja (fotogrāfijā).
Pavasarī tiks uzsākti pārbūves darbi divos ceļu posmos: Briģi – Brigu stacija 0,91 km garumā un Ludza
– Kreiči 2,929 km garumā. Šajos divos ceļa posmos
plānota grants ceļa dubultā virsmas apstrāde, kuras
rezultātā tiek radīts melnais segums un novērsta ceļu
putēšana. Būvdarbus Briģu pagastā veiks SIA “Ceļi
un Tilti”, posmā Ludza - Kreiči – VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.
Paredzēts, ka lauku grants ceļu
pārbūves projekts tiks īstenots līdz
2018. gada beigām.
Minēto ceļu pārbūve notiek ELFLA un Lauku
attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” ietvaros kā projekts „Lauku grants
ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā I kārta” (Nr. 17-01-A00702-000025) un projekts „Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības
attīstībai Ludzas novadā II kārta” (Nr. 17-01A00702-000040), ar ELFLA finansējumu un Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Sagatavoja Ērika Bondarenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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IZGLĪTĪBAS JOMAS AKTUALITĀTES

Sekmīgiem vidusskolniekiem tiks
maksātas pašvaldības stipendijas
Domes sēdē 2017. gada 28. decembrī tika
pieņemts Nolikums “Par stipendijām Ludzas
novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”. Līdz ar to šogad, izvērtējot šī
mācību gada otrā semestra rezultātus, novada
vidusskolu sekmīgākajiem audzēkņiem
tiks izmaksātas stipendijas.
Lēmums piešķirt stipendijas pieņemts ar
mērķi motivēt izglītojamos paaugstināt sasniegumus mācībās un ārpusstundu darbā,
veicinātu izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai.
Ludzas novada pašvaldība no kārtējam gadam apstiprinātā budžeta līdzekļiem piešķirs
stipendijas Ludzas novada skolu 10. - 12. klašu izglītojamajiem, kuru sekmju vidējais vērtējums ir augstāks par 8 ballēm:
no 8,0 līdz 8,49 – 50 eiro;
no 8,5 līdz 8,99 – 80 eiro;
no 9,0 un augstāks – 100,00 eiro.
Pašvaldība stipendijas piešķirs izglītojamajiem, uz kuriem attiecināmi arī šādi nosacījumi:
* semestra vērtējums visos mācību priekšmetos ir 7 balles un augstāk;
* semestrī nav pieļauti neattaisnoti mācību stundu kavējumi un izglītības iestādes

iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kā
arī nav piemēroti administratīvi sodi (APK
42.1 panta ceturtajā daļā, 167., 167.2, 171.1,
172., 172.1, 172.2 pantā paredzētie pārkāpumi);
* izglītojamais semestrī ir iesaistījies ārpusstundu aktivitātēs;
* izglītojamais semestrī bez pamatota iemesla nav atteicies pārstāvēt skolu mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski
pētniecisko darbu lasījumos, sacensībās.
Vidusskolas direktori pirmā semestra beigās un otrā semestra beigās varēs iesniegt
pieteikuma anketu pašvaldības stipendijas
piešķiršanai Ludzas novada domes Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldei, kas pārbaudīs
pieteikto izglītojamo atbilstību šo noteikumu nosacījumiem. Rīkojumu par stipendijas piešķiršanu pieņems izpilddirektors. Par
lēmumu tiks informēts skolas direktors, kas
tālāk informēs vienu no skolēna vecākiem.
Stipendija tiks pārskaitīta kārtējā gada janvāra un jūnija mēneša sākumā bezskaidras
naudas veidā uz izglītojamā norādīto bankas kontu.
Sagatavoja Ērika Bondarenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunieši no piecām valstīm
tiekas handbola turnīrā Ludzā
No 5. līdz 7. janvārim norisinājās Ludzas
novada Sporta skolas
organizētais starptautiskais handbola turnīrs
“Ludza – 2018”, kurā
piedalījās kopumā 33
jauniešu komandas no
5 valstīm: Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas,
Baltkrievijas un Krievijas.
Lielākā dalībnieku
grupa – 2002. gadā dzimušie puiši. 10 komandu konkurencē
Ludzas sporta skolas jaunieši, kurus trenē Gunārs Dalibo, izcīnīja I vietu. Finālspēlē viņi
pārspēja Minskas komandu. Vietu sadalījums šajā grupā: I vietā – Ludza, II v. – Minska
(Baltkrievija), III v. – Tapa (Igaunija).
Ludzas sporta skolas 2002. gadā dzimušo meiteņu komanda, kuru trenē Kristīne
Klementjeva, turnīrā ieguva sudraba medaļas. Ar 2 vārtu starpību viņa piekāpās vienaudzēm no Minskas. Kopumā šajā grupā bija pārstāvētas 7 komandas. Vietu sadalījums šajā
grupā: I vietā – Minska 1 (Baltkrievija), II v. – Ludza (Latvija), III v. – Salaspils (Latvija).
Turnīrā startēja arī 2004. gadā dzimušu jauniešu komandas: 7 zēnu komandas un 9 meiteņu komandas. Ludzas sporta skolas puiši, kurus trenē Anita Puncule, ierindojās V vietā, bet meitenes, kuras trenē Kristīne Klementjeva, – IV vietā.
Vietu sadalījums 2004. g. dzimušo zēnu grupā: I vietā – Polva (Igaunija), II v. – Tallina
(Igaunija), III v. – Ulbroka (Latvija).
Vietu sadalījums 2004. g. dzimušo meiteņu grupā: I vietā – Salaspils 1 (Latvija), II v.
– Jēkabpils, III v. – Kehra (Igaunija).
Turnīra noslēgumā tika apbalvoti labākie spēlētāji no katras komandas, tajā skaitā ludzānieši:
2002. g.dzim. puišu komandā par labāko atzīts Lauris Matisāns, vārtsargs;
2002. g.dzim. meiteņu komandā – Madara Cibuļska, āra spēlētāja;
2004. g.dzim. puišu komandā – Adrians Vaškevičs, āra spēlētājs;
2004. g.dzim. meiteņu komandā – Valērija Skorohodova, āra spēlētāja.
Ludzas novada sporta skolas direktore Elēna Fjodorova ir ļoti gandarīta par turnīru. Tie
bija īsti svētki handoblam un Ludzai kā handbola pilsētai. Uz visām spēlēm tribīnes bija
līdzjutēju pilnas un uz finālspēlēm – arī pārpilnas. Starp atbalstītājiem bija gan skolēnu
vecāki, gan pieaugušie, kas paši spēlē vai ir spēlējuši rokasbumbu.
E. Fjodorova izsaka lielu pateicību sporta skolas handbola nodaļas treneriem par ieguldīto darbu, izturību, profesionalitāti. Paldies arī Ludzas 2. vidusskolas kolektīvam, direktorei Zinaīdai Buligai, tehniskajiem darbiniekiem un ēdnīcas personālam. Daļa no viesu komandām nakšņoja skolas klašu telpās. Paldies – viesnīcām “Ludza” un “Lucia”, kuras komandu izmitināšanai piedāvāja cenu atlaidi, un SIA “Bērnu Oāze”, kuru centra telpās Istalsnā nakšņoja komandas no Igaunijas.
Sadarbība starp vairāku valstu sporta skolām, kurās jaunieši tiek trenēti rokasbumbā,
izvērtusies gadu gaitā ārkārtīgi cieša. Pēc E. Fjodorovas vārdiem, šī sadarbība ir ļoti laba.
Komandas tiekas vairākos starptautiskos turnīros Moletai, Sanktpēterburgā, Minskā un
citās pilsētās.
Ērika Bondarenko, sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto autors – Andris Vengra
Fotogalerija publicēta pašvaldības mājaslapā: www.ludza.lv
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Mana dzimta un tās likteņi –
Latvijas vēsture
2018.gada 17.janvārī Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika vērienīgs
pasākums – 6.-7. klašu
projekta “Mana dzimta ceļā uz Latvijas simtgadi” noslēgums – pētniecisko darbu konference.
Tajā savus darbus prezentēja 15 skolēni – trīs
saturīgāko darbu autori no
katras klases. Konferences laiks bija ierobežots, tāpēc iespēja tajā uzstāties bija nelielam skolēnu skaitam, bet klasē pētījumus prezentēja katrs no 85 projekta dalībniekiem.
Stāsti par savu vecvecāku un citu senču likteņiem, leģendas par ģimenes relikvijām, dzimtas fotogrāfijas, dzimtas koku
pētījumi astoņu – desmit un pat vairāk paaudzēs – katra uzstāšanās tika uzklausīta ar
interesi. Vislielākais gandarījums, ka darbā iesaistījās ne tikai skolēni un pedagogi,
bet arī vecāki, vecvecāki, radinieki.
Daudzās ģimenēs dzimtas vēsture bija pētīta jau agrāk, bet bija arī tādas ģimenes, kurās tieši šis projekts bija sākums interesantam
un vērtīgam darbam.
Projekts tika uzsākts 2017.gada maijā,
to, savstarpēji sadarbojoties, organizēja
Ludzas pilsētas ģimnāzijas latviešu valodas skolotājas L. Arcihoviča, V. Žulina, L.
Budreviča, sociālo zinību skolotājas I. Žeikare, Ž. Dukaļska un informātikas skolotājas I. Petrovska un I. Kalverša sadarbībā ar jauniešu biedrību “LOGOS”.
Vasarā skolēni veidoja savas dzimtas
koku, vāca informāciju par savas dzimtas
personībām, intervēja radiniekus, pierakstīja atmiņas. Rudenī savāktos materiālus
noformēja, rakstīja radošos darbus, veidoja prezentācijas. Kopdarba rezultāts ir ieguvums katrai ģimenei: bērni daudz ko atklāja par savu vecāku bērnību, uzzināja par
vecmāmiņu un vectēvu dzīvi, noskaidroja, kā vēstures notikumi ir ietekmējuši senču likteņus, ko viņi ir mantojuši no savu vecāku raksturiem, tradīcijām. Vēsture atdzīvojās. Latvijas simtgadi sagaidot, katrs
no pētījuma dalībniekiem tagad ir sapratis,
ka valsts nav tikai abstrakts jēdziens, ka notikumi Latvijas politikā, ekonomikā, kul-

tūrā atspoguļojas viņiem tuvu cilvēku likteņos.
Konferences gaitu vēroja un uzstāšanās
vērtēja ekspertu komisija: Dzidra Dukšta
– LPĢ direktore, Valentīna Abricka – LPĢ
direktores vietniece izglītības jomā,
Eleonora Obrumāne – Ludzas novada BJC
direktore, Ligita Jurkāne – Ludzas pilsētas bibliotēkas galvenā bibliotekāre, Aina
Loseviča un Rita Kučāne – Ludzas
Novadpētniecības muzeja speciālistes,
Irēna Lipska – Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece.
Pat speciālistes ieinteresēja vairāki fakti no prezentācijām, tika uzdoti jautājumi,
bija iespēja konsultēties par darba turpināšanu.
Visi konferences dalībnieki saņēma žūrijas atzinību un balvas. Tika noteikti uzvarētāji:
1.vieta – Elīna Točelovska, 7.a,
2.vieta – Elizabete Valeniece, 6.c,
Ksenija Meļņikova, 7.a
3.vieta – Teodors Romanovskis, 6.a,
Amanda Leščinska, 6.c, Amanda Pavlovska,
7.b
Atzinība – Alise Alitkina , 6.b, Guntars
Jermoļenko, 7.b, Amanda Konovalova, 7.b,
Arnis Malakovs, 6.c, Lauris Mizišs, 7.a,
Laura Mortuzāne, 6.a, Edgars Oščenkovs,
6.b, Adriana Veškurova, 6.a, Intars
Zabunovs, 6.b
Paldies visiem, kas atbalstīja bērnus pētījuma tapšanā!
Vanda Žulina, LPĢ pedagoģe
Konferences norises fotogalerija –
www.ludzasgimnazija.lv

Labestības caurstrāvots
audzinošs pasākums
Ar bērniem tika daudz runāts par
labestību, labiem darbiem, tāpēc ļoti
veiksmīgi noritēja Ludzas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” ikgadējā labdarības akcija “Es esmu samīļots mazliet…”. Ziemassvētku laikā
tika iepriecināti Raipoles sociālās
mājas sirmgalvji.
Kā vienmēr, ”Pasaciņas” darbinieki, bērni un viņu vecāki pārsteidza ar savu iniciatīvu un dāsnumu! Mums visiem kopā
izdevās iepriecināt Raipoles sociālās mājas sirmgalvjus! Bijām aizkustināti līdz sirds
dziļumiem, redzot ļaužu acīs asaras un viņu
neviltotu prieku par sirsnīgajām dziesmām
un saņemtajām dāvanām.
Lielākais gandarījums ir bērnu attieksme pret šo akciju. Viņi prata pastāstīt, kam
domātas sarūpētās dāvanas, kāpēc ir svarīgi iepriecināt vientuļus cilvēkus. Tas ir
tik svarīgi – tieši šajā vecumā mācīt bērniem būt izpalīdzīgiem, iejūtīgiem. Redzot
šo, rodas cerība, ka bērni cienīs savus vecākus un vecvecākus!
Lielākie bērni pagatavoja skaistas apsveikuma kartiņas ar izrotātiem eņģelīšiem
un dekoratīvus zvaniņus, skolotāji piemeklēja sirsnīgus apsveikuma vārdus katram. Kopā ar skolotājiem bērni skaisti ie-

saiņoja dāvanas un noformēja lielās dāvanu
kastes.
Kopā tika sarūpētas 15 kastes, kuras tika
nogādātas 13. decembrī uz Raipoli. Tajās
bija saldumi un augļi, tēja, kafija, ievārījuma un medus burciņas, vitamīni, krūzes
un tējkannas, zeķes un cimdi, šalles un lakati, džemperi un dvielīši, kalendāri un
svētbildes, šampūni un ziepes, čības un
daudz kas cits. Un, protams, bērnu pagatavotas apsveikuma kartiņas ar skaistiem
novēlējumiem un zīmējumi, kā arī skolotāju palīga Mārītes pagatavoti 22 pērļu eņģelīši.
Sveicot raipoliešus, “Pasaciņas” pedagogu ansamblis “Sauleszieds” sniedza mazu
koncertiņu, kurā skanēja dziesmas “Uzsniga
sniedziņš balts…” un “Circenīša
Ziemassvētki”. Īpašu noskaņu koncertā radīja pedagoģes Vijas mazmeita Odrija
Mironova, kura nodziedāja dziesmu un noskaitīja dzejoli par Latviju.
Paldies ikkatram, kas nebija vienaldzīgs! Paldies par sadarbību! Lai ikkatrā sirsniņā mīt Ziemassvētku liela vai
maza cerība un mīlestība!
Akcijas koordinatore Svetlana
Olksna, PII “Pasaciņa”
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Ludzas Novada Vçstis

Ludzas novada NVO saņems
finansiālu atbalstu no pašvaldības
Ludzas novada pašvaldība augsti vērtē ikvienu nevalstisko organizāciju, kas darbojas novadā un veicina tā iedzīvotājus būt sabiedriski aktīviem. Pašvaldība jau vairākus gadus sadarbojas ar biedrībām: sniedz konsultācijas,

palīdz risināt organizatoriskus jautājumus, veic iedzīvotāju informēšanu, piešķir transportu un finansējumu, izsludina mazo kultūras projektu konkursu.
Gatavojot pašvaldības budžeta projektu 2018. gadam,
biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas
tika aicinātas pieteikties pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai – iesniegt savu aktivitāšu plānu
un nepieciešamā atbalsta summu. Šobrīd novadā ir
reģistrētas 44 biedrības, pieteikumu atbalsta saņemšanai iesniedza 21 organizācija uz kopējo summu 8560 EUR.
23.janvārī pašvaldības vadība aicināja lielāko un
aktīvāko biedrību pārstāvjus uz tikšanos, lai pārrunātu
atbalsta piešķiršanas kritērijus un apmēru. Ludzas
novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs informēja sanāksmes dalībniekus, ka 2017. gadā biedrību lokālajām aktivitātēm tika piešķirts finansējums
3880 EUR apmērā. Šogad šim mērķim pašvaldības
budžetā paredzēts rezervēt līdzekļus 4 tūkstošu eiro
apmērā. Plānots divu veidu atbalsts sabiedrības ini-

Demogrāfiskā situācija
2017. gadā
Ludzas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā reģistrēti:
87 jaundzimušie,
88 laulības,
272 mirušie.
Salīdzinājumam: 2016. gadā
– 110 jaundzimušie, 95 laulības,
273 mirušie.
Īsumā par nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem:
Dzimšanas vieta: 4 dzimuši
Balvos, 3 – Jēkabpilī, 13 – Preiļos,
2 – Rīgā, 65 – Rēzeknē. Pa mēnešiem dzimušie: janvārī – 4, februārī – 8, martā – 8, aprīlī – 9,
maijā – 4, jūnijā – 8, jūlijā – 11,
augustā – 11, septembrī – 7, oktobrī – 4, novembrī – 7, decembrī – 5.

Reģistrētajiem bērniem kopumā doti 73 dažādi vārdi, popularitātes ziņā nav neviena izteikta līdera. Lielākais vienādi
doto vārdu skaits – 3: meitenēm
Katrīna un Viktorija, zēniem:
Daniels un Kirils. Pa 2: Evelīna,
Evija, Milana, Sofija, Adrians,
Alekss, Mihails, Rinalds. Vienai
meitenītei un vienam puisītim
vecāki devuši divus vārdus.
Atkal ir jāuzslavē vecāki mūsu
novadā, ka bērniem vārdus izvēlējušies saprātīgi, bez dažādiem neparastiem savārstījumiem.
Aija Andersone,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

Gada laikā skatītas
gandrīz 150
administratīvo
pārkāpumu lietas
Ludzas novada Administratīvā komisija 2017.
gadā skatīja un pieņēma lēmumus 147 administratīvo pārkāpumu lietās. 6 no šīm lietām izbeigtas, jo komisija konstatēja, ka tajās nav administratīvā pārkāpuma sastāva (5), vai ka tās ir maznozīmīgas (1).
Komisijas sēdēs lielākoties tiek skatītas lietas, par kurām administratīvā pārkāpuma protokolu ir sastādījušas Valsts policijas amatpersonas.
Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo
noteikumu pārkāpumiem. Tās izskata materiālus vai administratīvo pārkāpumu lietas un izlemj jautājumus par
audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem.
Ludzas novada Administratīvā komisija līdz šim sanāca reizi mēnesī, bet 2018. gadā, atkarībā no lietu skaita un termiņiem, sanāks pat divas reizes mēnesī. Pieaug
administratīvo pārkāpumu skaits, un, lai izpildītu likuma
prasības attiecībā uz lietu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas termiņiem, komisijai jāsanāk biežāk.
Sodīti tiek arī nepilngadīgie
Bažas rada tas, ka pieaug administratīvie pārkāpumu, ko izdara nepilngadīgie. Nepārdomātu rīcību, nezināšanas vai neizdarības rezultātā ikviens var tikt administratīvi sodīts. Var gadīties, ka administratīvo sodu,
piemēram, par smēķēšanu vai alkohola lietošanu sabiedriskā vietā, piemēro nepilngadīgai personai.
Vecāki nereti pēc tam ir sašutuši par šādu amatpersonu patvaļu, norādot uz faktu, ka viņu bērns ir nepilngadīgs un nestrādā algotu darbu. Patiesībā administratīvā komisija, sodot nepilngadīgas personas, rīkojas
likumīgi. Jo tiesību akti paredz: pie administratīvās atbildības var saukt personas vecumā no 14 gadiem.
Soda naudas piedziņa
Aktuāls ir jautājums par piemēroto soda naudu iekasēšanu. Komisija pērn pieņēma lēmumus, kopumā uzliekot naudas sodus 2783 eiro apmērā, taču līdz
gada beigām iekasēti 1057 eiro, kas ieskaitīti pašvaldības kontā.

ciatīvām: līdzfinansējums projektu īstenošanai; finansējums
biedrību aktivitātēm.
Domes priekšsēdētājs paskaidroja, ka finansējuma visiem pieteiktajiem pasākumiem nepietiks, tādēļ nepieciešams vienoties par tā sadalījumu. Sapulces dalībnieki izlēma, ka būtu lietderīgi ieplānot pašvaldības budžetā pa 300
EUR katrai organizācijai šogad ieplānoto pasākumu īstenošanai atbilstoši iesniegtajiem pieteikumiem. Galīgo lēmumu par šo jautājumu pieņems domes deputāti, apstiprinot pašvaldības budžetu.
Ņemot vērā to, ka NVO projektu konkursos biedrībām
jāiztur liela konkurence, un aktivitātes jāparedz reģionālā
un valsts līmenī, E. Mekšs ierosināja nākotnē izveidot pašvaldības fondu biedrību projektu atbalstam. Nevalstisko
organizāciju pārstāvji piekrita, ka tas būtu ļoti labs pasākums, un tādējādi tiktu atbalstītas sabiedrības iniciatīvas
tieši lokālā līmenī.
Svetlana Rimša,
Ludzas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību vadītāja

Sociālais dienests aicina vecākus uz
nodarbībām “Ceļvedis, audzinot
pusaudzi”
Ludzas novada sociālais dienests aicina pusaudžu
vecākus apmeklēt programmu „Ceļvedis, audzinot
pusaudzi” Ludzā. Tikšanās notiks vienu reizi nedēļā, paredzētas 10 nodarbības. Nodarbības ilgums
2–2,5 stundas.
Nodarbības sāksies 2018. gada 31. janvārī
plkst. 15:00 Raiņa ielā 16, Ludzā (1. stāva zālē).
Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un
nezina, kā veidot attiecības ar saviem pusaudžu
vecuma bērniem. Vienā brīdī bērni jūtas pieauguši
un gana neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu.
Lai sniegtu vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem
notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem bērniem, “Centrs Dardedze” ir iz-

Diemžēl daļa personu, kam uzlikti sodi, kavējas ar soda
naudas maksāšanu. Ja sodītā persona uzlikto sodu nepārsūdz un arī soda naudu nesamaksā, procesuālā kārtība paredz, ka institūcija, kas lēmumu ir pieņēmusi, izsūta sodītajai personai brīdinājumu ar lūgumu noteiktā laikā (parasti 30 dienu laikā) nokārtot savas saistības. Ja brīdinājumi netiks ņemti vērā, lietas nonāks pie
tiesu izpildītājiem, sekos parādu piedziņa, līdz ar to administratīvi sodīto personu izdevumi vēl pieaugs. Ir jābūt atbildīgiem par savu rīcību un sekām.
Var piemērot atvieglojumus
Attiecībā uz soda naudu, jāatgādina par izmaiņām, kuras ir stājušās spēkā ar 2016. gada 1. septembri.
Persona, kura atzīst sevi par vainīgu un savlaicīgi samaksā sodu, maksā mazāk. Tas nozīmē, ja pārkāpējs
atzīst savu vainu, amatpersona var lemt par viņa daļēju atbrīvošanu no naudas soda nomaksas. Tādā gadījumā pārkāpējam 15 dienu laikā jāsamaksā puse no
uzliktā naudas soda. Ja pārkāpējs 15 dienu laikā nesamaksā naudas sodu 50 procentu apmērā, uzliktais naudas sods jāmaksā pilnā apmērā.
Vienlaikus paredzēti vairāki priekšnoteikumi, lai personu varētu daļēji atbrīvot no naudas soda samaksas.
To var darīt, ja administratīvā pārkāpuma lietā nav
cietušo; ja nav apstākļu, kas pastiprina likuma pārkāpēja atbildību; ja lietā nav piemērota garantijas nauda; ja par izdarīto pārkāpumu nav paredzēta administratīvā aresta piemērošana; kā arī ja persona pēdējā
gada laikā jau nav nosacīti daļēji atbrīvota no naudas
soda samaksas. Tāpat nosacītu daļēju atbrīvošanu no
naudas soda samaksas nepiemēro, ja, izvērtējot apstākļus, amatpersona atzīst, ka daļēja atbrīvošana no
naudas soda nav piemērota taisnīga sodošā mērķa sasniegšanai.
Lēmums par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas
soda samaksas zaudē spēku, ja administratīvi sodītā persona pārsūdz lēmumu par naudas soda uzlikšanu.
Personu nevar daļēji atbrīvot no atbildības gadījumos, kad administratīvā pārkāpuma lieta tiek izskatīta bez pārkāpēja klātbūtnes.
***
Nobeigumā atgādinu, ka administratīvā soda mērķis nav pašvaldības budžeta papildināšana, bet gan ir
atbildības līdzeklis un tiek piemērots, lai personu, kura
izdarījusi administratīvo pārkāpumu, audzinātu likumu
ievērošanas un sadzīves noteikumu cienīšanas garā, kā
arī lai tiklab tiesību pārkāpējs, kā citas personas neizdarītu jaunus pārkāpumus.
Valdis Maslovskis,
Ludzas novada Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

strādājis apmācību programmu pusaudžu vecākiem
”Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (CAP).
Programma ietver 10 tēmas:
Ievads CAP programmā.
Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība.
Vecāku un pusaudžu savstarpējās attiecības un
komunikācija.
Veselīgs dzīvesveids.
Pusaudžu seksualitāte.
Pusaudžu sociālās prasmes.
Emociju pašregulācija.
Disciplinēšana.
Dzīves prasmes.
Rūpes par sevi.
Plašāka informācija – pa tālr. 22493737
(Viktorija Maškanceva).

Ludzas novada Administratīvās komisija
2017. gadā skatīja 147 lietas.
BIEŽĀK SKATĪTĀS LIETAS:
14 – Apzināti nepamatota speciālo dienestu izsaukšana (LAPK 202. panta 1. daļa), t.sk. 1 persona
pie atbildības saukta 3 reizes;
9 – Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais (LAPK 171.1 panta 1.daļa);
3 – Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas (LAPK 171.1 panta
2.daļa);
6 – Nepilngadīgā iesaistīšana alkoholisko dzērienu lietošanā un smēķēšanā vai nepilngadīgā novešana līdz dzēruma stāvoklim (LAPK 172. panta 1. daļa);
7 – Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana (LAPK
106.panta 1.daļa);
4 – Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana, ja tie izdarīti
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums (LAPK 106.panta 2.daļa: - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro,
bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz tūkstoš
četrsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas); 1 personai uzlikts naudas sods 100 eiro apmērā;
10 – Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana (LAPK
173.panta 1.daļa).
11 – Ubagošana, ja to izdarījusi pilngadīga persona (27.05.2010. Ludzas novada sabiedriskās kārtības
noteikumi, 3.5. punkts). T.sk. kāda 1972. g. dzim. persona sodīta 7 reizes, kāda 1985. g. dzim. persona sodīta 3 reizes;
7 – trokšņošana nakts laikā (27.05.2010. Ludzas novada sabiedriskās kārtības noteikumi, 3.12.1. punkts).
PIEMĒROTIE SODI:
Brīdinājums – 43.
Naudas sods – 98.
Piemēroto naudas sodu lielums: no 5 līdz 140 eiro.
Uzlikto naudas sodu kopējais apjoms – 2783 eiro.
Iekasētā summa (līdz 31.12.2017) – 1057 eiro.
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Secinājumi pēc aizvadītās tūrisma sezonas liek sasparoties

“Ģimenēm ar bērniem, kas ir būtiska tūristu daļa,
Latgalē pietrūkst piemērotu objektu, arī Ludzā pie tā
būtu jāstrādā. Salons “Pelnrušķītes sapnis” šai ziņā ir
kā “trāpījums desmitniekā”,” – asociācijas
“Ezerzeme” vadītāja L. Kondrāte.
Uz Latgales tūrisma asociācijas “Ezerzeme” rīkoto ikgadējo Latgales tūrisma konferenci vēl novembrī
Lūznavas muižā pulcējās vairāk nekā 100 reģiona tūrisma nozares profesionāļi, lai atskatītos uz aizvadīto
tūrisma sezonu un smeltos jaunas iedvesmojošas idejas tālākajam darbam.
Asociācijas vadītāja Līga Kondrāte, kas vada arī Ludzas
novada Tūrisma informācijas centru, sniedza aizvadītās tūrisma sezonas tendenču analīzi, norādot, ka vērojama pozitīva ārvalstu tūristu pieauguma dinamika, diemžēl nedaudz
samazinājās pašmāju ceļotāju aktivitāte Latgalē. Mazāk bija
arī grupu ekskursiju.
Ceļotāji pa Latgali parasti ceļo 2 – 3 dienas, noteikti ietverot pilsētas. Vispopulārākie pērn bija maršruti ar galamērķi
Daugavpilī, Rēzeknē un to apkārtnē, kā ar maršruti pa pierobežu. Statistika liecina, ka samazinājies nakšņotāju skaits
laukos. Līga Kondrāte to skaidro šādi: “Ceļotāji vairs neapmetas vienā vietā un neceļo apkārt tai, bet ceļo pa plašāku teritoriju, katrā vietā vien pārnakšņojot, tāpēc izvēlas pārsvarā nakstmītnes blakus objektiem, visbiežāk – pilsētās.”
Ceļotāju grupas labprāt skatās ko jaunu, piemēram Zilupes
un Viļakas novadu, kā arī Daugavpils cietoksni, kura TIC
apmeklēja 53 tūkstoši tūristu. Par 20% pieauga apmeklētāju skaits muzejos (saistīja jauni muzeji un jaunas kolekcijas), par 26% – dabas objektos. Joprojām tūristus vilina gastronomiskie labumi, interese par kulināro mantojumu nemazinās.
Dabas tūrisma jomā lieliski noder tādi jaunie dabas ob-

jekti kā instalācijas Ziemeļlatgalē (Salnavā, Balvos,
Viļakā, Rugājos, Baltinavā). Perspektīvi ir veidot labiekārtotas dabas takas, īpaši pilsētu tuvumā, tās atpūtai varētu izmantot pilsētnieki. To pierāda skaitļi par apmeklētāju daudzumu objektos: Rāznas Nacionālajā dabas parka teritorijā – 30 000 ceļotāji, Lielajā Liepu kalna takā
ar skatu torni – 12 000, Mākoņkalnā – 10 000 ceļotāju.
Veiksmīga bija pērn organizētā Ceļotāju diena, kad Rāznas
parkā tika piedāvāts bezmaksas transports un dažādi pasākumi, šādu Ceļotāju dienu turpmāk nolemts rīkot ik gadu
jūlijā. Arī ludzānieši aicināti baudīt dažādus dabas objektus,
kas atrodas mūsu novada teritorijā. Ludzas TIC iecerējis apmācīt vides gidus, kuri varēs vadīt ekskursijas uz
Plisuna akmeni, Kovšu ezeru, Vecslabadas skatu torni,
Rundēnu velnu bedrēm u.c., tiesa – līdz dažiem objektiem
iepriekš jāsakārto pieejas ceļi.
Līga Kondrāte šādi raksturo ceļotāju: “Galvenie ceļotāji ir ģimenes ar bērniem, draugu un domubiedru pulciņi.
Ārzemnieki pārsvarā ceļo divatā, vairāk – seniori. Tā ir pasaules tūrisma tendence, ka tūrists kļūst vecāks. Un seniori pieprasa sev atbilstošu, ērti lietojamu tūrisma produktu –
labsajūtas, veselības, dabas un pilsētas tūrisma lietas ar atbilstošu komforta līmeni. Jāatzīst, ka ģimenēm ar bērniem,
kas ir būtiska tūristu daļa, Latgalē pietrūkst piemērotu objektu un pat spēļu laukumu pie populāriem tūrisma objektiem – arī Ludzā pie tā būtu jāstrādā, salons “Pelnrušķītes
sapnis” šai ziņā ir kā “trāpījums desmitniekā”.”
Diemžēl krasi – par 24% saruka aktīvās atpūtas cienītāju skaits Latgalē, ko varētu skaidrot ar lietainajiem laika apstākļiem un ceļu remontiem. Eiropas un tagad arī Latvijas
tūristiem arvien vairāk patīk velotūrisms, jau ir izstrādāti vairāki velomaršruti. Šogad plānots realizēt projektu, lai izpētītu un nomarķētu Eiropas veloceļu, kurš tiks iekļauts Eiropas
velotīklā. Tādejādi eiropieši varēs baudīt visus Latgales velomaršrutus, priecājoties par skaistajām ainavām.
Aizvadītā sezona nebija labākā apskates saimniecībām un
amatnieku darbnīcām, kur tika atteiktas arī iepriekš pieteiktas
ekskursijas. Izņēmums – meistari, kuri ir ļoti populāri. Līga
Kondrāte šo samazinājumu skaidro ar tiešām nejaukajiem
laika apstākļiem. Šos objektus parasti apmeklē ģimenes ar
bērniem, bet ne jau lietainās dienās. Turklāt vecāki izvēlējās jaunos objektus Rīgas tuvumā, piemēram, Dinozauru parku, arī atjaunoti Motormuzeju u.c..
Ne vien lietavas un plūdi, ne vien ceļu remonti ietekmējuši tūristu skaita samazinājumu. Ceļotājus vilina jauni objekti Rīgas tuvumā un Baltijā.
Nākas atzīt arī tūrisma profesionāļu kļūdas, t. sk. nepārdomāts mārketings un nepietiekams mārketings interneta vidē,

kā arī tūrisma produktu kvalitāte – tā vienmēr jātur iespējami augstu. Jārunā arī par kādu problēmu naktsmītņu sektorā – ap 10% ceļotāju izvēlas apmesties nereģistrētos dzīvokļos, ko sameklē internetā.
Lielāka tūristu plūsma vērojama lielu un unikālu pasākumu
laikā: pilsētu svētkos, festivālos. Šogad 10 gadu jubileja būs
Lielajam Latgaļu tirgum. To iecerēts nosvinēt skaisti un ar
plašāku vērienu! Latvijas valsts šogad dažādiem kultūras pasākumiem plāno tērēt vairāk līdzekļu, arī Eiropas fondu nauda paredzēta tieši darījumu un pasākumu tūrisma atbalstam.
Pēc Līgas Kondrātes domām, svarīga nākotnē būtu sadarbība, veidojot jaunus piedāvājumus un kopīgas akcijas.
Savukārt jauno paaudzi jāuzrunā “viņu valodā” (blogi,
Instagram). Ceļotājus saista jaunas lietas izbaudīšana, kas
sniedz īpašu labsajūtu un unikālas prasmes, uzlabo veselību… Latgalei būtu jāattīsta kopējs velotūrisma un kempingu tīkls.
Latgale pērn bija pārstāvēta 7 starptautiskās tūrisma izstādēs Eiropas valstīs, kā arī seminārā Baltkrievijā. Ārzemju
speciālistiem bija organizētas arī vairākas aktivitātes Latvijā:
2 vācu žurnālistu vizītes maijā un septembrī, Norvēģijas,
Zviedrijas un Polijas blogeru iepazīšanās ar braucieni, u.c..
Arī Latvijas tūrisma operatoriem bija iespēja īpašās vizītēs
iepazīt piedāvājumu Latgalē. Tika rīkotas arī citas mārketinga aktivitātes.
2018. gadā Latgales reģiona tūrisma jomas speciālisti piedalīsies starptautiskās tūrisma izstādēs, t.sk. “Balttours 2018”
Latvijā. Plānoti darba semināri Polijā, Baltkrievijā,
Igaunijā. Aprīlī – Vācijas tūroperatoru vizīte Latgalē, kā arī
blogeru un žurnālistu vizītes.
Ir prieks, ka Ludzā un Ludzas novadā tiek attīstīti jauni
tūrisma produkti. Ikgadējā Latgales tūrisma konferencē tika
pasniegtas balvas 6 nominācijās, suminot labākos Latgales
tūrismā 2017. gadā. Par šā gada laureātu nominācijā “Labākais
jaunais tūrisma objekts 2017” kļuva salons “Pelnrušķītes sapnis” no Ludzas.
“Latvijas simtgades gadā eksperti paredz iekšējā tūrisma
uzplaukumu, tas nozīmē – mums šogad jāpiedāvā vēl vairāk iespēju tūristiem, vairāk līdzdarbošanās objektu un augstāku kvalitāti pakalpojumiem un pasākumiem, lai tūrists mūsu
pusē uzkavētos ne vienu, bet vismaz divas dienas,” – rosina Līga Kondrāte. – “Šogad Ludzā strādāsim pie pilskalna,
Gaismas dārza, promenādes un vecpilsētas sakārtošanas. Gan
pašvaldībai, gan uzņēmējiem ir ieceres nākotnei. Mēģināsim
tās kopā realizēt!”
Sagatavoja Ērika Bondarenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pateicība fondam „Stichting Hulp Letland“
Aizvadīts skaists kopējais sadarbības gads. Arī
jauno gadu iesākot, jau esam paguvuši izjust Jūsu
gādīgās rūpes par mūsu labklājību, saņemot palīdzības
sūtījumu.
Sakām Jums sirsnīgu pateicību par ziedotajiem
1000 eiro, kuri deva iespēju iegādāties mūsu sociālās aprūpes centram saimniecībā nepieciešamās lietas, kā arī bija atbalsts kultūras pasākumu
norisei.
Fotogrāfijā viens no kultūras pasākumiem –
brauciens uz izsmalcināto Kalsnavas arborētumu,
ko dēvē arī par trešo botānisko dārzu Latvijā (te
var aplūkot vairāk kā 300 dažādu sugu un šķirņu skuju kokus).
Paldies par līdzekļiem, kuri noderēja, lai izietu

uzdāvinātā autobusa „Mercedes Benz” tehnisko
apskati un reģistrāciju.
Mūsu kopienas Ziemassvētkus mirdzošākus padarīja dāvanas klientiem, iegādātas par Jūsu ziedotajiem līdzekļiem.
Ikkatrs dāvinājums mums ir ļoti gaidīts un nepieciešams. Paldies par nesavtīgo mīlestību!
Pateicība labdarības fondam “Stichting Hulp
Letland” (latv. – Palīdzības Fonds Latvijai), tā prezidentam Joopam Fuijkkinkam un fonda aktīvistam
Latvijā Viktoram Satibaldijevam.
SAC “Ludza” klientu un darbinieku vārdā –
direktore Regīna Borisova

Anna dosies uz
reitterapijas
nodarbībām
Ir noslēgusies Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra, Sarkanā Krusta
Ludzas komitejas un Ludza TV rīkotā labdarības akcija „Dosim cerību 2017”. Akcijas mērķis bija palīdzēt ludzānietei Annai apmeklēt reitterapijas nodarbības (viena nodarbība maksā 15 eiro).
Ar līdzcilvēku atbalstu Annas reitterapijas nodarbībām tika saziedoti 958,61 EUR. Nodarbības Anna apmeklēs Rēzeknes novada Bekšos.
Sirsnīgs paldies ikkatram ziedotājam, katrs ziedojums bija nozīmīgs,
jo kopā esam paveikuši skaistu un vērtīgu darbu.
Lai 2018. gads visiem mums ir labiem darbiem un gaišām domām
piepildīts!
Solvita Binovska,
Jaunatnes lietu speciāliste
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Veselības veicināšanas
pasākumi turpinās.

Aicinām piedalīties!
ESF projekta “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanas Ludzas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/024) ietvaros Ludzas novadā notiek visdažādākie pasākumi iedzīvotājiem.
Pasākumi ir bezmaksas.

Trešdienās – jogas nodarbības
Projekta ietvaros organizētas jogas nodarbības. Aktivitāte vērsta uz iedzīvotāju fizisko aktivitāšu un garīgās (psihiskās) veselības veicināšanu. Jogas nodarbības vada sertificēta jogas nodarbību vadītāja Inese Dreļa (Biedrība “Gaisma Tev”).
Jogas nodarbības palīdz nostiprināt muskuļus, saites un locītavas, palielināt plaušu darbības efektivitāti, uzlabo asinsrites un nervu sistēmu darbību, atbrīvoties no fiziska un
garīga sasprindzinājuma, ikdienas stresa.
Pasākuma mērķa grupa ir novada iedzīvotāji – stresam un sēdošam darbam pakļauto
profesiju pārstāvji, tostarp lauku teritorijas iedzīvotāji, bezdarbnieki, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, personas ar invaliditāti.
Dalībniekiem ar akūtām vai veselības problēmām obligāti pirms nodarbības jākonsultējas
ar ģimenes ārstu par iespēju piedalīties.
Jogas nodarbības notiek
Ludzas pilsētas ģimnāzijas 4. stāva zālē (Blaumaņa ielā 4, Ludzā)
katru trešdienu no plkst. 17:30 līdz 19:30.
Kopumā līdz 7. martam plānotas 10 nodarbības.

Vingrošanas nodarbības
stiprina veselību!
No 2017. gada 16. oktobra līdz 30. novembrim Ludzā projekta “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā”
ietvaros tika organizētas vingrošanas nodarbības, kuru mērķa grupa – novada iedzīvotāji, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji vecumā virs 54 gadiem.
Vingrotāju grupas vārdā iespaidos dalās ludzāniete Ruta Nikitina:
– Vingrošanas nodarbības notika trīs dienas nedēļā. Parasti nodarbību apmeklēja vidēji 15 cilvēki, bet dalībnieku sastāvs mainījās, jo vienam bija ērtāk apmeklēt vakarā,
citam atkal dienas laikā. Tā ka to cilvēku skaits, kuri pabija nodarbībās, ir krietni lielāks.
Kā jau parasti tas notiek, aktīvākās bija sievietes, vecums dažāds.
Mēs visi saprotam, ka kustības ir vajadzīgas, īpaši ar gadiem un ziemas mēnešos. Bet
liela atšķirība ir starp vingrošanu mājās sava prieka pēc un nodarbībām sertificēta trenera vadībā. Katra trenera Andra Vengra vadītā nodarbība bija pārdomāta, atšķirīga no
iepriekšējās. Mēs vingrojām ar bumbām, hantelēm, vingrošanas stieni, soliņiem u.c.
Vingrošana sākās ar iesildīšanos, tad izvingrinājām visus muskuļus – līdz pat roku pirkstiem - un sekoja vingrinājumi uz paklāja, tad izstiepšanās. Jāsaka, ka Andris pildīja visus vingrinājumus kopā ar mums, tādējādi iedvesmojot mūs un parādot, kā pareizi izpildīt katru vingrinājumu. Slodzi jau regulēja katrs pats sev piemēroto. Vingrošanas nodarbību ieguvums ir trenera profesionālā pieeja. Andris Vengra strādā ar pilnu atdevi, viņš
mierīgi, bet enerģiski vada katru nodarbību. Laika gaitā treneris pakāpeniski deva arī
mazliet sarežģītākus uzdevumus, un dzirdēt no viņa mutes uzslavu – malači! – bija liels
prieks.

Grūtniecēm – vingrošanas nodarbības
Projekta “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā” ietvaros tiek organizētas vingrošanas nodarbības grūtniecēm.
Nodarbībās varēs piedalīties topošā māmiņa no 13. grūtniecības līdz pat dzemdību dienai. Nodarbības vadīs sertificēta grūtnieču vingrošanas nodarbību vadītāja Anita Baltalksne.
Topošās māmiņas no šodienas, 25. janvāra, tiek aicinātas uz vingrošanas nodarbībām,
kas būs nelielas slodzes relaksējoša dzemdību sagatavošanas kustību stunda, ietverot muskuļu stiprināšanas vingrojumus, elpošanas vingrinājumus, dzemdību pozu, pašmasāžas
un relaksācijas paņēmienu apguvi.
Nodarbību laikā topošajām māmiņām tiks sniegta informācija par fizioloģiskajām norisēm grūtniecības un dzemdību laikā, kas palīdzēs psiholoģiski sagatavoties un ļauties
dabiskām norisēm dzemdību procesā.
Nodarbības grūtniecēm notiks
Ludzas novada bērnu un jauniešu centrā (Tirgus ielā 22, Ludzā)
katru ceturtdienu no plkst. 10:00 līdz 11:00.
Nodarbībām var pievienoties var jebkurā laikā. Vingrošana notiks vieglā apģērbā un zeķītēs.
Pieteikšanās un plašāka informācija – sazinoties pa telefonu 26633854 vai e-pastu anita_baltalksne@inbox.lv

Ikvienam – vingrošanas nodarbības
Vingrošanas nodarbību cikls sniedz zināšanas un prasmes aktīva un veselīga, vecumam
un spējām atbilstoša dzīvesveida praktizēšanai, veicinot iedzīvotāju fizisko aktivitāšu palielināšanu savā ikdienā un mazinot mazkustīga dzīvesveida radītos riskus veselībai.
Pasākuma mērķa grupa – novada iedzīvotāji, tostarp lauku teritorijas iedzīvotāji, bezdarbnieki, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji vecumā virs 54 gadiem. Kā arī droši var piedalīties jebkurš interesents.
Vingrošanas nodarbības notiek
stadiona “Vārpa” manēža (Sporta ielā 21, Ludzā)
katru pirmdienu no plkst. 18:30 līdz 20:30.
Kopumā šogad būs 20 nodarbības: no 8. janvāra līdz 12. martam un no 1. oktobra
līdz 3. decembrim.
Nodarbības vada sertificēts treneris Andris Vengra.
Iespējams pieteikties pa tālr. 29883909 vai e-pastu: andris.vengra@gmail.com
Visa informācija par projektu ir pieejama pašvaldības mājaslapā
(www.ludza.lv) sadaļā “Veselības aprūpe”.
Projekta vadītāja – Ilona Rimša, t. 65707411, ilona.rimsa@ludza.lv

17. februārī no plkst. 9.00 līdz 13.00
uz Lielā Kivdolovas ezera notiks
tradicionālās zemledus makšķerēšanas sacensības
“NE ASAKAS!”
Plkst. 9.00 - 10.00 – reģistrēšanās un pulcēšanās
Pureņu pagasta bibliotēkā.
Sacensībās: apbalvošana dažādās nominācijās, karsta
tēja un sarunas, kā arī ikvienam zvejniekam būs iespēja piedalīties “ASAKAinajā loterijā”.

Mazliet par personīgajiem ieguvumiem un vērojumiem. Jāatzīstas, ka ar sportu nekad neesmu īpaši draudzējusies un tādās nodarbībās šajā vecumā 54+ piedalījos pirmoreiz. Bet ieguvumi pārspēja gaidīto. Pat pēc viena mēneša nodarbībām jutos daudz veselīgāk – mugura lokanāka, kakla daļā nekas nespiež un galva skaidrāka. Esmu sapratusi, ka kustības nepieciešamas visam ķermenim. Ja jums sāp spranda, nepietiek ar to vien,
ka vingrināt kaklu, ejat uz masāžām vai lietojat tabletes. Labākās zāles ir kustība, visu
ķermeņa muskuļu izvingrināšana. Strādājot pie datora vai pat veicot dažādus dārza darbus, tomēr nodarbinātas ir tikai atsevišķas muskuļu grupas. Vingrošanas laikā, piemēram, izmantojot lielo bumbu, mēs vingrinām pat iekšējos orgānus. Un tā ir vislabākā slimību profilakse. Un ne mazsvarīgi ir tas, ka šis ir bezmaksas pasākums. Vajag tikai gribēt un izmanot doto iespēju.
Vingrošanas nodarbības pierādīja, ka kustības ir vajadzīgas visa vecuma cilvēkiem.
Dažai vingrotājai bija jau stipri pāri 70 gadiem, kā arī bija dalībnieks ar kustību traucējumiem ratiņkrēslā.
Gribu iedrošināt visus mūsu novada iedzīvotājus, arī tos, kuri nekad nav piedalījušies
vingrošanas nodarbībās, pievienoties, iet un darīt! Tā jūs atgūsiet veselību, ko nevar nopirkt ne par kādu naudu, stiprināsiet sevi, jo veselā miesā – vesels gars.
Visu grupas dalībnieku vārdā gribu izteikt cerību, ka vingrošanas nodarbības tikpat
sekmīgi turpināsies arī nākošajā gadā. Paldies novada pašvaldībai un mūsu trenerim Andrim
Vengram!

Ludzā darbojas publiskā āra slidotava

Iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām
tiek aicināti apmeklēt trenažieru zāli

Atgādinām, ka Ludzā darbojas slidotava, kas ierīkota Blaumaņa ielā 4 (skolu teritorijā).
Slidotava un ģērbtuve darbojas katru dienu no plkst.
8:00 līdz 21:00, un pieejama bez maksas visiem apmeklētājiem.
Uzmanību! Uz slidlauku jānāk ar savu ekipējumu, jo
slidu nomas Ludzā nav.

No 2018. gada 16. janvāra Ludzas novada iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām tiek aicināti apmeklēt un
darboties trenažieru zālē. Fiziskām aktivitātēm rezervētais laiks ir katru otrdienu no plkst. 16:00 līdz 17:00.
Trenažieru zāle atrodas Ludzas sporta hallē (P. Miglinīka
34, Ludzā), kontaktpersona: Sergejs Lazovskis, tālr.
28807311. Līdzi vēlams paņemt invalīditātes apliecību.
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Ludzas Tautas namā

Gliemeža gaitā lien pulksteņa rādītājs,
Minūtes skaitot,
Tomēr – kā aizjoņo laiks,
Aizsteidzas gadi un – mūžs.

130. jubileju. Savu vīziju par Latvijas valsti viņš ir
iemūžinājis divos monumentālos latviešu tautas nacionālās apziņas simbolos – Brīvības piemineklī un
Brāļu kapu memoriālajā ansamblī, kas pastāvēs, kamēr vien būs Latvijas valsts.
Ieejas maksa – 1 eiro.
16. februārī plkst. 19:00 – koncerts
“Paldies, Tev Draugs!”
Uz vienas skatuves satiksies divu paaudžu mākslinieki un caur tautā iemīļotām dziesmām un dzejām
– izstāstīs neticamu stāstu. Muzikālā stāsta centrā būs
harizmātiskais un šarmantais mūziķis, “cilvēks-orķestris” Kaspars Pudniks (plašākai klausītāju auditorijai pazīstams kā slavenās grupas RIČI dibinātājs).
Visīpašākie stāsta līdzautori – Jānis Krūmiņš no grupas “Apvedceļš”, leģendārais dziedātājs Andris
Daņiļenko, apburošā dziedātāja Antra Ozola, saksofonists Māris Trankalis un muzikāli pavadošā grupa.
Biļetes cena: no 6 līdz 10 EUR.
Biļetes var iegādāties “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās, kā arī Ludzas Tautas nama kasē (no 5. februāra darbdienās plkst. 17:00 - 18:00).
26. janvārī plkst. 17:30 – dokumentālā
spēlfilma “Ievainotais jātnieks”.

Sirsnīgi sveicam skaistā dzīves jubilejā ikvienu novadnieku, kuram šūpuļsvētki ir janvārī! Bet jo īpaši sveicieni jums, mūsu cienījamie sirmgalvji:
Antoņina Franckeviča, Rundēnu
pag.,
Valentīna Strukova, Ludzā,
Gaļina Kalvāne, Ludzā,
Ludmila Ivanova, Ludzā,
Tamāra Belova, Ludzā,
Janīna Sņicareva, Ņukšu pag.,
Genovefa Duncāne, Ludzā,
Natālija Lazovska, Isnaudas
pag.,
Raisa Taraseviča, Ludzā,
Jezupata Laudere, Isnaudas pag.,

Ivans Fomins, Ludzā,
Leontīna Kaļiņina, Ludzā,
Valentīna Kostjukova, Pureņu
pag.,
Nonna Juriņenoka, Ludzā,
Mihalīna Miškāne, Isnaudas
pag.,
Antoņina Biļetskaja, Ludzā,
Olga Sizova, Cirmas pagastā,
Antoņina Agliša, Briģu pag.,
Zoja Arcihoviča, Ludzā,
Hilārijs Noviks, Ludzā.

Lai stipra veselība un mīlestības caurstrāvoti turpmākie dzīves gadi!
Ludzas novada pašvaldība
Cirmas pagasta bibliotēkā
17. februārī plkst. 18.00 – Valentīndienas pasākums “Sirsnīgā bulta”. Programmā: koncerts un diskotēka.
Istras TN
17. februārī plkst. 21. 00 – deju vakars visām paaudzēm “Sirds izdzied mīlestību”.
Pildas TN
17. februārī pl. 17.00 – koncerts „Sanāciet,sadziediet,sadancojiet!“.
Viesos – Isnaudas TN un Nirzas TN pašdarbības kolektīvi.
Rundēnu TN
16. februārī plkst. 22.00 – Valentīndienas pasākums.

Stāsts par tēlnieku, Brīvības pieminekļa autoru
Kārli Zāli.
Turpinot demonstrēt Nacionālā Kino centra programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”, Ludzas
TN būs iespēja noskatīties Ilonas Brūveres dokumentālo spēlfilmu “Ievainotais jātnieks” par tēlnieku, Brīvības pieminekļa autoru Kārli Zāli.
Latvijas simtgadi svinēsim kopā ar tēlnieka Kārļa Zāles

28. janvārī Ludzā – divas Latvijas
handbola virslīgas spēles

Latvijas Handbola federācijas rīkotajās virslīgas spēlēs noslēdzies otrais aplis gan sieviešu, gan
vīriešu komandām. Sporta kluba “Latgols” komandas ir labāko trijniekā.
Cīņas par čempiona godu janvārī atsākušās.
Abām “Latgols” komandām pirmās spēles paredzētas 28. janvārī Ludzā:
sieviešu komanda – ar LSPA, spēles sākums plkst.
13.00;
vīriešu komanda – ar “Celtnieks Rīga”, spēles sākums plkst. 15.00.
“Latgols” spēles februārī
Sieviešu komanda:
3. februārī Jēkabpilī – Jēkabpils SS,
10. februārī plkst. 13.00 Ludzā – Stopiņu NHK,
17. februārī Dobelē – REIR Dobele,

(Ziedonis Purvs)

18. februārī Dobelē – LAT-2002/Dobele.
Vīriešu komanda:
3. februārī Ogrē – HK Ogre/Miandum,
10. februārī plkst. 17.00 Ludzā – Dobeles Tenax,
17. februārī Rīgā – Celtnieks Rīga,
24. februārī plkst. 15.00 Ludzā – HK
Ogre/Miandum.
Vīriešu virslīgas komandas sadalītas divos četriniekos – spēcīgākajā un vājākajā. Līdz šim iegūtie
punkti netiek ņemti līdzi uz nākamo posmu, tiesa, tiek
piešķirti punkti par ieņemto vietu (1. vietai – 4, 2. –
3., 3. – 2 un 4.vietai 1 punkts). Tas nozīmē, ka nākamo posmu „Tenax“ sāk ar 4 punktiem, „Latgols“
ar 3, „Celtnieks“ ar 2, bet „Ogre/Miandum“ – ar 1
(tāpat punkti pēc ieņemtajām vietām sadalīti otrajā
četriniekā). Komandas aizvadīs vēl pa diviem apļiem,
labākajām divām komandām automātiski iekļūstot
pusfinālā.
Pusfinālisti būs noskaidroti marta sākumā.
Sagatavoja Ērika Bondarenko, sabiedrisko attiecību speciāliste
Plašāka informācija – www.handball.lv

Ludzas Novadpētniecības muzejs piedāvā muzejpedagoģiskās programmas:
* “Tā mēs gājām uz neatkarību” (janvārī);
* “Viduslaiki Austrumlatgalē” (janvārī).
* “Meteņi Latgales sētā” (6. - 13. februārim).
Pieteikšanās (obligāta) pa tālr. 65723931.
Diāna Apele un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesionālā
maģistra studiju programmas “Dizains” studenti turpina satikties grafikas darbu izstādē “Turpinājums”.
Ludzas novadpētniecības muzejā
25. janvārī plkst. 15:00 –
izstādes “Turpinājums” atklāšana.
Tās laikā notiks mākslas kataloga Diāna Apele
“GRAFIKA” prezentācija.
Izstāde būs skatāma līdz 28. februārim.

Nākamais informatīvā izdevuma „Ludzas Novada
Vēstis” numurs iznāks 2018. gada. 22. februārī.

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”

