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Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
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LUDZAS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2021.gada 12.maijā

Protokols Nr. 7

Sēde sasaukta plkst. 9.00
Sēdi atklāj plkst. 9.02
Sēde notiek attālināti, videokonferences veidā.
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Maslovskis
Protokolē – administratīvās nodaļas personāla speciāliste Ināra Strazda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Juris Atstupens (sēdē piedalās no plkst. 9.04), Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns
Sēdē nepiedalās novada domes deputāti: Edgars Mekšs, Zinaīda Buliga, Jevgenija Kušča
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja;
Sergejs Jakovļevs, pašvaldības izpilddirektors; Agris Pentjušs, datortīkla uzturēšanas
administrators
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 3 jautājumi.
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem 2017.gada 27.jūlija Ludzas novada domes lēmumā “Par
piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt,
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus” izsludinātajā pirmās atlases kārtas projektu konkursā” (protokols Nr.12,
41. §).
2. Par augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta iesniegšanu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
3. Par augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta iesniegšanu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
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1.§

Par grozījumiem 2017.gada 27.jūlija Ludzas novada domes lēmumā
“Par piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.5.1. specifiskā atbalsta
mērķa” Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu,
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” izsludinātajā pirmās atlases kārtas
projektu konkursā” (protokols Nr.12, 41.§)
Ziņo: V.Maslovskis
Īstenojot projektu Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības”, Ludzas pilsdrupu
atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas būvdarbu 1.kārtas
veikšanai, Ludzas novada pašvaldība organizēja iepirkuma procedūru. Iepirkuma rezultātā
tika noslēgts būvdarbu līgums un ir mainījusies projekta kopējā summa.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Veikt šādus grozījumus Ludzas novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumā “Par
piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt,
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus” izsludinātajā pirmās atlases kārtas projektu konkursā” (protokols Nr.12,
41.§):
1. Izteikt Lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Atbalstīt iesniegšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmajā atlases kārtā izstrādāto projekta pieteikumu
“Rīteiropas vērtības”. Ludzas novada pašvaldības projekta kopējais budžets –
827 121,54 EUR, attiecināmās izmaksas 500 000,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums –
425 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 22 500,00 EUR.”
2. Izteikt Lēmuma 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta pašvaldības līdzfinansējumu 10,5% apmērā no
attiecināmajām izmaksām, t.i. 52 500,00 EUR, neattiecināmās izmaksas 327 121,54 EUR.
Līdzfinansējuma un neattiecināmo izmaksu nodrošināšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts
Kasē.”
2.§
Par augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta iesniegšanu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz 2021.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.242
“Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un
finansējuma piešķiršanas kārtība”, Ludzas novada pašvaldība ir sagatavojusi investīciju
projekta pieteikumu “Ludzas pilskalna teritorijas labiekārtošanas būvdarbu 2., 3. un 4.
kārta”, ņemot vērā, ka projekta ideja atbilst Ludzas novada attīstības programmas 2018. –
2024.gadam 1.vidējā termiņa prioritātes “Sociālās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu
kvalitāte” 3.rīcības virziena “Kvalitatīvu kultūras, atpūtas un sporta pakalpojumu
pieejamība” 25.uzdevumam – “Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana un attīstīšana” un 3.
vidējā termiņa prioritātes “Novada konkurētspējas palielināšana” 2.rīcības virziena
“Tūrisma attīstība” 64. uzdevumam – “Novada dabas, kultūras un infrastruktūras objektu
pilnveidošana un jaunu izveidošana”, atklāti balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne, Alīna
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Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta pieteikumu “Ludzas pilskalna teritorijas
labiekārtošanas būvdarbu 2., 3. un 4. kārta”. Projekta kopējais budžets
2021. – 2022.gadam sastāda 1038781,25 EUR, t.sk. valsts budžeta finansējums 882964,06
EUR un pašvaldības budžeta finansējums 155817,19 EUR.
2. Apstiprināt projekta pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā no kopējām
izmaksām, t.i. 77908,60 EUR 2021.gadā un 77 908,59 EUR 2022.gadā.
Domes deputāts Juris Atstupens sēdē piedalās no plkst. 9.04.
3.§
Par augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta iesniegšanu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2021.gadam" 12.panta 3.punkta (5)
apakšpunktu, kur noteikts, ka aizņēmumi tiek piešķirti katras pašvaldības vienam noteiktam
prioritāram investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju
plānam, ar maksimālo pašvaldības aizņēmumu summu 400 000 euro apmērā, Ludzas novada
pašvaldība ir izstrādājusi projektu “Kanalizācijas tīkla būvniecība c. Martiši, Isnaudas
pagastā, Ludzas novadā”.
Projektā plānotās darbības: pašteces kanalizācijas izbūve – 2123 m, spiedvada izbūve
– 172 m, Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Liepu ielā Martišos un jaunas kanalizācijas
sūkņu stacijas izbūve Saules ielā.
Projekta mērķis atbilst sekojošiem Ludzas novada attīstības programmā 2018. –
2024. gadam definētiem ilgtermiņa un vidējā termiņa uzstādījumiem:
1) Stratēģiskais mērķis Nr.2: Droša, dabiska un pieejama vide dzīvošanai, darbam un
atpūtai,
2) Ilgtermiņa prioritāte Nr.2: Attīstīta transporta, sakaru, ūdenssaimniecības, vides un
enerģētikas infrastruktūra,
3) Vidējā termiņa prioritāte Nr.2: Tehniskās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu
kvalitāte,
4) Rīcības virziens Nr.2: Vides un enerģētikas infrastruktūras attīstība,
5) Uzdevums Nr.2: Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana un attīstība Ludzas
novada lauku teritorijā.
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt projektu “Kanalizācijas tīkla būvniecība c. Martiši, Isnaudas pagastā,
Ludzas novadā” kā prioritāro pašvaldības investīciju projektu 2021.gadā.
2. Atbalstīt iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Ludzas
novada pašvaldības izstrādāto projekta pieteikumu “Kanalizācijas tīkla būvniecība c.
Martiši, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā”.
3. Apstiprināt projekta izdevumus (bez PVN):
1) Būvdarbu izmaksas 319 400,00 EUR,
2) Autoruzraudzība 800,00 EUR,
3) Būvuzraudzība 9 000,00 EUR.
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Sēdi slēdz plkst. 9.06.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 12.maijā.
Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 12.maijā.

V. Maslovskis
I.Strazda

