LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2016.gada 5.oktobr

Ludzā

Protokols Nr. 17

Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas vietnieks EdРars Mekšs
Protokolē – administratīvās noda as pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens (sēdē piedalās no plkst.
15.02), Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča,
IРors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena
Sēdē nepiedalās: Alīna Gendele – atva inājumā; OlРa Petrova – aizņemta pamatdarbā; ReРīna
Vorobjova – darba nespēja
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Vladimirs Vasi evskis, datortīkla administrators; Vilhelms
Kušners, zemes ierīcības inženieris; Aina Poikāne, nekustamā īpašuma ekonomiste; Sarmīte
Gutāne, Ludzas novada izРlītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja; Ināra Donska, Ludzas
novada izРlītības, kultūras un sporta pārvaldes ekonomiste; Kristīne Nikolajeva, juridiskās
noda as vadītāja; Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību vadītāja; SerРejs Jakov evs, novada
pašvaldības izpilddirektors
- Sergejs Timofejevs, laikraksta “ а

ра а езек е” žurnālists

Atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes ārkārtas
sēdes darba kārtība apstiprināta.
Darba k rt ba:
1. Par adreses piešķiršanu būvēm.
2. Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai un zemes
lietošanas mērķa noteikšanu.
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3. Par nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novadā iznomāšanu.
4. Par mērķdotācijas Ludzas novada pašvaldības izРlītības iestāžu pedaРoģisko
darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obliРātajām iemaksām Пonda sadali
2016.gada septembra – decembra mēnešiem.
5. Par Ludzas novada pašvaldības līdzПinansējuma piešķiršanu novada interešu un
vispārējās izРlītības iestāžu darbības nodrošināšanai 2016.Рada septembra - decembra mēnešos.
6. Par Ludzas novada izРlītības iestāžu vadītāju mēneša darba alРas likmju noteikšanu.
7. Par Ludzas novada pirmsskolas izРlītības iestāžu vadītāju vietnieku un metodiķu
mēneša darba alРas likmju noteikšanu.
8. Par mēneša darba alРas likmes noteikšanu Ludzas novada pašvaldības pirmsskolas
izРlītības iestāžu pedagogiem.
9. Par Ludzas novada Sporta skolas proПesionālās ievirzes izРlītības proРrammu
pedaРoРu mēneša darba alРas likmes noteikšanu.
10. Par Ludzas novada pašvaldības konkursa „Novada izcilnieks-2017” nolikuma
apstiprināšanu.
1.§
Par adreses piešķiršanu būv m
Ziņo: V.Kušners; E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” trešās noda as 9.punktu, atkl ti
balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, lietojumā esošai
būvei (katlu māja) adresi „Katlu māja”, Martiši, Isnaudas paР., Ludzas nov., kura atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580020036 „Milāna”. Martiši, Isnaudas paР., Ludzas
nov..
Plkst. 15.02 ierodas domes deputāts Juris Atstupens.
2.§
Par zemes vien bas atz šanu par piekr tošu Ludzas novada pašvald bai un
zemes lietošanas m rķa noteikšanu
Ziņo: V.Kušners
Ar Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr.33, 13.§)
1.18.punktu tika atzīts, ka zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 68010050238
Odu ielā 33A, Ludza, Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010050238 Odu ielā 33A,
Ludza, Ludzas nov., kura platība ir 553 kv.m, paredzēts pēc Ludzas novada pašvaldības projekta
„Odu ielas, Ludzā, Ludzas novadā rekonstrukcija” paredzēts uzbūvēt kanalizācijas sūkņu staciju
(KSS) uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010050238 (īpašuma kadastra numurs
68010050238) Odu ielā 33A, Ludza, Ludzas nov., tika konstatēts, ka nepieciešams pieņemt
lēmumu par zemes lietošanas mērķa noteikšanu un pieņemt lēmumu par piekritību pēc normatīvā
akta atbilstoša panta.
Ministru kabineta 2006.Рada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasiПikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”

3
17.3.1.punkts nosaka, būves Рalvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam
lietošanas mērķim.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesРrāmatās” 41.panta otrās da as 1.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.Рada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reПormas laikā piekrīt valstij un ierakstāma
zemesРrāmatās uz valsts vārda, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.Рada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasiПikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.3.1.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesРrāmatās” 41.panta otrās da as 1.punktu, atkl ti
balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 553 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010050238
(īpašuma kadastra numurs 68010050238) Odu ielā 33A, Ludza, Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68010050238 zemes lietošanas mērķi
no koda 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve) uz kodu 1201 (ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naПtas, naПtas produktu, ķīmisko produktu,
Рāzes un ūdens cauru vadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve).
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro da u, 76.panta otro
da u šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (paziņošanas
dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
3.§
Par nedz vojamo telpu Stacijas iel 45, Ludz , Ludzas novad iznom šanu
Ziņo: A.Poikāne
2016.Рada 30.septembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts biedrības “Ludzas
Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība” iesnieРums (Nr.3.1.1.7.1/1204), ar lūРumu iznomāt
nedzīvojamās telpas (projekta ietvaros ieРādātā Пlīģe a novietošanai) Ludzas Mūzikas
pamatskolas zāli, Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads.
Biedrība „Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība” izskaidro, ka ir izstrādājusi
projekta pieteikumu „Flīģe a ieРāde proПesionālas koncertdarbības nodrošināšanai Ludzas
novadā” iesnieРšanai Ludzas rajona partnerības izsludinātajā Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas atklāta projektu iesnieРumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.2020.Рadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Saskaņā ar 13.10.2015.
MK noteikumu Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"
44.3. apakšpunktu, ja projekta ietvaros ir paredzēts ieРādāties un uzstādīt pamatlīdzek us,
nekustamajā īpašumā, kurš nav atbalsta pretendenta īpašumā, tad ir jāiesniedz nomas līРuma
kopija (līРums noslēРts vismaz uz septiņiem Рadiem).
Izvērtējot esošo situāciju un saskaņā ar Ludzas novada domes 2013.Рada 24.oktobra
lēmuma Nr.23, 20.§ „Par Рrozījumiem Ludzas novada domes 2009.Рada 26.novembra sēdes
lēmumā (protokols Nr.16, 62§) „Par noteikumu Ludzas novada pašvaldības Nedzīvojamo telpu
nomas maksas noteikumi” apstiprināšanu” 1.punktu un Ludzas novada domes 2009.Рada
26.novembra noteikumu ”Ludzas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas
noteikumi” 7.punktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da as
14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības
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nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča,
IРors Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konПlikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Lolita Greitāne, Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Iznomāt nedzīvojamās telpas Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novadā, 4 m2 platībā
biedrībai „Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība” (Пlīģe a novietošanai), reģistrācijas
Nr.40008198261, no 2016.Рada 1.oktobra līdz 2023.Рada 30.septembrim.
2. Noteikt nomas maksu EUR 0,18 (nulle euro 18 centi) par 1 m2 un PVN mēnesī.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai noda ai nedzīvojamo telpas nomas
līРumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
4.§
Par m rķdot cijas Ludzas novada pašvald bas izgl t bas iest žu pedagoģisko darbinieku
darba samaksai un valsts soci l s apdrošin šanas oblig taj m iemaks m fonda sadali
2016.gada septembra – decembra m nešiem
Ziņo: S.Gutāne
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da as
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2016.Рadam”, Latvijas Republikas
2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „PedaРoРu darba samaksas noteikumi”
29.2.punktu, atkl ti balsojot: PAR – 9 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs
Dibaņins, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konПlikta
novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Olita
Baklāne, Lolita Greitāne, Eleonora Obrumāne, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ludzas novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izРlītības iestāžu pedaРoРu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obliРātajām iemaksām paredzētās
mērķdotācijas Пondu 2016.gada septembra – decembra mēnešiem EUR 590300,00 - sadalīt
saskaņā ar 1.pielikumu
2. Interešu izРlītības proРrammu un sporta skolu pedaРoРu da ējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obliРātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas Пondu 2016.Рada
septembra- decembra mēnešiem EUR 29764,00 - sadalīt saskaņā ar 2.pielikumu.
3. PiecРadīРo un sešРadīРo bērnu apmācībā iesaistīto pedaРoРu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obliРātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas Пondu 2016.gada
septembra- decembra mēnešiem EUR 34996,00 - sadalīt saskaņā ar 3.pielikumu.
5.§
Par Ludzas novada pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu novada interešu
un visp r j s izgl t bas iest žu darb bas nodrošin šanai
2016.gada septembra - decembra m nešos
Ziņo: S.Gutāne
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās da as
4.punktu un 21.panta pirmās da as 27.punktu, Latvijas Republikas 2016.Рada 5.jūlija Ministru
kabineta noteikumu Nr.445 „PedaРoРu darba samaksas noteikumi”, ņemot vērā Ludzas novada
domes Пinanšu pastāvīРās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīРās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izРlītības un kultūras jautājumu pastāvīРās komitejas
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2016.Рada 15.septembra kopīРās sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 10 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča,
IРors Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS
– nav; pildot likuma „Par interešu konПlikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā” normas, balsošanā nepiedalās Lolita Greitāne, Eleonora Obrumāne, Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas novada pašvaldības līdzПinansējumu novada interešu un vispārējās
izРlītības iestāžu darbības nodrošināšanai 2016.Рada septembra - decembra mēnešos saskaņā ar
pielikumu.
6.§
Par Ludzas novada izgl t bas iest žu vad t ju m neša darba algas likmju noteikšanu
Ziņo: S.Gutāne
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da as
13.punktu, Latvijas Republikas 2016.Рada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445
„PedaРoРu darba samaksas noteikumi” 9.1.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes Пinanšu
pastāvīРās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīРās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izРlītības un kultūras jautājumu pastāvīРās komitejas 2016.Рada
30.augusta kopīРās ārkārtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, IРors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; pildot likuma „Par interešu konПlikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā” normas, balsošanā nepiedalās Lolita Greitāne, Eleonora Obrumāne, Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Noteikt 2016./2017. mācību Рada 1.semestrī (01.09.2016.-31.12.2016.) Ludzas novada
izРlītības iestāžu vadītāju mēneša darba alРas likmes saskaņā ar pielikumu.
7.§
Par Ludzas novada pirmsskolas izgl t bas iest žu vad t ju vietnieku un metodiķu
m neša darba algas likmju noteikšanu
Ziņo: S.Gutāne
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da as
13.punktu, Latvijas Republikas 2016.Рada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445
„PedaРoРu darba samaksas noteikumi” 6.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes Пinanšu
pastāvīРās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīРās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izРlītības un kultūras jautājumu pastāvīРās komitejas 2016.Рada
30.augusta kopīРās ārkārtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, JevРenija
Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt 2016./2017. mācību Рada 1.semestrī (01.09.2016.-31.12.2016.) Ludzas novada
pirmsskolas izРlītības iestāžu vadītāju vietnieku un metodiķu mēneša darba alРas likmes
saskaņā ar pielikumu.
8.§
Par m neša darba algas likmes noteikšanu Ludzas novada pašvald bas
pirmsskolas izgl t bas iest žu pedagogiem
Ziņo: S.Gutāne
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Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās da as 4.punktu
un 21.panta pirmās da as 27.punktu, Latvijas Republikas 2016.Рada 5.jūlija Ministru kabineta
noteikumu Nr.445 „PedaРoРu darba samaksas noteikumi” 43.punktu, ņemot vērā Ludzas novada
domes Пinanšu pastāvīРās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīРās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izРlītības un kultūras jautājumu pastāvīРās komitejas
2016.gada 30.augusta kopīРās ārkārtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 12 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada pašvaldības pirmsskolas izРlītības iestāžu pedaРoРiem no
2016.Рada 1.septembra mēneša darba alРas likmi 620 euro par 40 darba stundām nedē ā.
9.§
Par Ludzas novada Sporta skolas profesion l s ievirzes izgl t bas programmu pedagogu
m neša darba algas likmes noteikšanu
Ziņo: S.Gutāne
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da as
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2016.Рadam”, 2016.gada 5.jūlija
Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „PedaРoРu darba samaksas noteikumi” 6.pielikuma
2.tabulu, atkl ti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins,
Olita Baklāne, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
EdРars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada Sporta skolas proПesionālās ievirzes izРlītības proРrammu
pedaРoРu mēneša darba alРas likmes laika posmā no 01.09.2016.-31.12.2016. novadam
piešķirtās valsts mērķdotācijas ietvaros saskaņā ar pielikumu.
10.§
Par Ludzas novada pašvald bas konkursa „Novada izcilnieks -2017” nolikuma
apstiprin šanu
Ziņo: S.Gutāne
Lai novērtētu un atbalstītu Ludzas novada pašvaldības izРlītības iestāžu talantīРākos
skolēnus, motivētu bērnus un jauniešus sevi vispusīРi izРlītot un attīstīt, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da as 27.punktu, atkl ti balsojot: PAR –
12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, JevРenija Kušča, IРors Lapšovs, Aivars Meikšāns, EdРars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības konkursa „Novada izcilnieks - 2017” nolikumu
saskaņā ar pielikumu uz 2 lp..
2. Apstiprināt balvu Пondu - EUR 1 800,00.
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Sēdi slēdz plkst. 15.15.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 5.oktobrī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 5.oktobrī.

I.Vonda
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1. pielikums
Ludzas novada domes
2016.Рada 5.oktobra ārkārtas sēdes
protokola Nr.17, 4.§

M rķdot cija Ludzas novada pamata un
visp r j s vid j s izgl t bas pedagogu
darba samaksai 2016.gada 4 m nešos (septembris - decembris)

Nr.p.k.
Iest de
1.
Ludzas pilsētas ģimnāzija
2.
Ludzas 2. vidusskola
3.
Istras vidusskola
Ludzas Mūzikas pamatskola
4.
(1.-4.kl.)
5.
Nirzas pamatskola
6.
Pildas pamatskola
Ludzas novada vakara
vidusskola
7.
Kop :

Bez
soc.nod.
EUR
181217
152542
22317

Soc.nod.
EUR
42749
35985
5265

32213
25134
30155

7599
5929
7113

39812,00
31063,00
37268,00

34050
477628

8032
1123672

42082,00
590300,00

Kop
EUR
223966,00
188527,00
27582,00

2. pielikums
Ludzas novada domes
2016.gada 5.oktobra ārkārtas sēdes
protokola Nr.17, 4.§

Interešu izgl t bas valsts m rķdot cija
2016.gada 4 m nešos (septembris-decembris)

Nr.p.k.
1.
2.

M c bu iest de
Bez soc.nod. EUR
Ludzas novada Bērnu un
jauniešu centrs
23356
Ludzas novada Sporta skola
727
Kop :
24083

Soc.nod. EUR
5510
171
5681

Kop EUR
28866,00
898,00
29764,00
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3. pielikums
Ludzas novada domes
2016.Рada 5.oktobra ārkārtas sēdes
protokola Nr.17, 4.§

Valsts m rķdot cija 5-6 gad go b rnu apm c bai
2016.gada 4 m nešos (septembris- decembris)
Nr.p.k. Iest de
Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas
iestāde “Namiņš”
1.
Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas
iestāde “Pasaciņa”
2.
Kop

Bez soc.nod. EUR

Soc.nod. EUR

Kop EUR

10180

2402

12582,00

18136
28316

4278
6680

22414,00
34996,00

1. pielikums
Ludzas novada domes
2016.Рada 5.oktobra ārkārtas sēdes
protokola Nr.17, 6.§

Ludzas novada izgl t bas iest žu vad t ju m neša darba algas likmes (euro)
2016./2017. m c bu gada 1.semestr (01.09.2016.-31.12.2016.)
Nr.
p.k

1.
2.
3.
4.
5.

IzРlītības iestādes nosaukums

Ludzas
pilsētas
pirmsskolas
izРlītības iestāde „Rūķītis”
Ludzas pilsētas 3. pirmsskolas
izРlītības iestāde „Namiņš”
Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas
izРlītības iestāde „Pasaciņa”
Istras
pagasta
pirmsskolas
izРlītības iestāde
Briģu
paРasta
pirmsskolas

Vadītāja,
direktora
vārds, uzvārds

Amatalgas
likme

InРrīda
Paškeviča
Ināra
Dzevaltovska
Diāna
Golubeva
Tatjana
Medvecka
Valentīna

(euro)

Amata
vienību
skaits

Piemaks
a
par
darba
specifik
u
(euro)

Darba
alga
mēnesī
(euro)

900,00

1

180,00

1080,00

900,00

1 pašv.П.

900,00

1000,00

1 pašv.П.

1000,00

620,00

1 pašv.П.

620,00

720,00

1 pašv.П.

720,00
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8.
9.

izРlītības iestāde
Pildas
pagasta
pirmsskolas
izРlītības iestāde
Ludzas 2.vidusskola
Ludzas pilsētas ģimnāzija
Istras vidusskola

10.

Ludzas novada vakara vidusskola

11.

Ludzas Mūzikas pamatskola

12.

Nirzas pamatskola

13.

Pildas pamatskola

14.

J.Soikāna Ludzas mākslas skola

6.
7.

15.
16.

Matjušenoka
Natālija
DerРačeva
Zinaīda BuliРa
Dzidra Dukšta
Ina
Šteimanova
p.i.
Ga ina
Garbuzova
Lolita
Greitāne
ubova
Vanagele
Jurijs Ze čs

1 pašv.f.

720,00

1
1
0,6
0,2 pašv.П
0,9
0,1 pašv.П
0,5
147,00
0,5 pašv.П
0,6
0.2 pašv.П
0,8
0,2 pašv.П
1 pašv.П

1050,00
1100,00
720,00

845,00

1 pašv.П.

845,00

1000,00

1 pašv.П.

1000,00

720,00

1050,00
1100,00
900,00
900,00
950,00
950,00
900,00
737.00
900,00
900,00
900,00
900,00
Ināra 787,00

p.i.
Mikažāne
Ludzas novada Sporta skola
Elēna
Fjodorova
Ludzas novada Bērnu un jauniešu Eleonora
centrs
Obrumāne

950,00
965,50
720,00
900,00
787,00

1. pielikums
Ludzas novada domes
2016.Рada 5.oktobra ārkārtas sēdes
protokola Nr.17, 7.§

Ludzas novada pirmsskolas izgl t bas iest žu vad t ju vietnieku un metodiķu
m neša darba algas likmes (euro)
2016./2017. m c bu gada 1.semestr (01.09.2016. - 31.12.2016.)
Nr.
p.k

1.

IzРlītības iestādes
nosaukums

Ludzas pilsētas pirmsskolas

Vadītāja vietnieka
vai metodiķa
vārds, uzvārds

Anita

Jankulāne

Amatalgas
likme

-

(euro)

Amata
vienību
skaits

Piemaks
a par
darba
specifik
u
(euro)

Darba
alga
mēnesī
(euro)

720,00

1

144,00

864,00
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izРlītības iestāde „Rūķītis”

2.

3.

vietniece
darbā
Ksenija
vietniece
darbā
Sarmīte
vietniece
darbā
Olita
izРlītības metodiķe

metodiskajā
Kustrova metodiskajā

720,00

0,7

100,80

604,80

Upīte
metodiskajā

720,00

0,3

43,20

259,20

Ludzas pilsētas
Spole
3. pirmsskolas
iestāde „Namiņš”
Ludzas pilsētas
Svetlana Narnicka 4. pirmsskolas izРlītības metodiķe
iestāde „Pasaciņa”

750,00

0,75
pašv.П.

562,50

750,00

1
pašv.П.

750,00

1. pielikums
Ludzas novada domes
2016.Рada 5.oktobra ārkārtas sēdes
protokola Nr.17, 9.§

Ludzas novada Sporta skolas profesion l s ievirzes izgl t bas
programmu pedagogu m neša darba algas likmes (euro)
01.09.2016.-31.12.2016.

Nr. Pedagoga amata (profesijas)
p.k. nosaukums
1.

Pedagogs

PedaРoģiskā darba stāžs (Рados)
mazāks par 5 no 5 līdz 10
lielāks par 10
455,00
460,00
465,00
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LATVIJAS REPUBLIKA

L U D Z A S N O VA D A PA Š VA L D Ī B A

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

Pielikums Ludzas novada domes 05.10.2016.
ārkārtas sēdes lēmumam (protokols Nr.17, 10.§)

Ludzas novada pašvald bas konkursa „Novada izcilnieks - 2017”
NOLIKUMS
APSTIPRIN TS
ar Ludzas novada domes
2016.gada 5.oktobra ārkārtas sēdes
lēmumu (protokols Nr.17, 10.§)
1. Mērķi:
1.1 motivēt bērnus un jauniešus sevi vispusīРi izРlītot un attīstīt;
1.2. popularizēt iespējas īstenot savas radošās spējas;
1.3. iespēja novērtēt un atbalstīt Ludzas novada talantīРākos bērnus un jauniešus, kuri
sasnieРuši ievērojamus rezultātus vietējā, valsts vai starptautiskā mēroРa olimpiādēs,
konkursos un skatēs.
2. Organizatori:
Ludzas novada pašvaldība.
3. Dalībnieki:
Konkursā piedalās visu Ludzas novada izРlītības iestāžu izРlītojamie.
4. Konkursa norise:
4.1. Konkurss norisinās Ludzas novadā no 01.09.2016. līdz 21.05.2017..
4.2. Konkursa pretendentu pieteikšana no 15.05.2017. līdz 19.05.2017..
- par katru pretendentu tiek iesnieРta rekomendācijas vēstule (1-2 lp.datorrakstā),
kuru saРatavo un iesniedz klases audzinātājs, skolas direktors, pulciņa skolotājs vai cita
persona, kura ieteic pretendentu apbalvošanai;
- tiek iesnieРtas dokumentu kopijas (diplomi, atzinības raksti, liecības);
4.3. Konkursa pretendentu pieteikumu izvērtēšana un uzvarētāju noteikšana 2017.Рada
19.- 22.maijs.
4.4. Konkursa uzvarētāju apbalvošana 2017.Рada 24.-30.maijs.
Apbalvošana notiek Ludzas novada pašvaldībā pieņemšanā pie domes priekšsēdētāja.
4.5. Konkursa uzvarētājiem pasniedz speciālās Ludzas novada pašvaldības balvas.
5. Vērtēšana:
5.1. Vērtēšanas komisijas sastāvā tiek iek auti pārstāvji no:
- Ludzas novada domes deputātiem;
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- Ludzas novada IzРlītības, kultūras un sporta pārvaldes;
- Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra;
- Ludzas Mūzikas pamatskolas;
- J.Soikāna Ludzas mākslas skolas;
- Ludzas novada Sporta skolas;
- Jauniešu sabiedriskajām orРanizācijām.
5.2. Vērtēšanas kritēriji:
Pretendentu atlase notiek nominācijās:
- IzРlītība - līdz trīs balvām, papildus viena balva pašvaldības lauku skolu
izcilniekam;
- sabiedriskā aktivitāte - līdz trīs balvām, papildus viena balva pašvaldības
lauku skolu izcilniekam;
- mūzika – līdz trīs balvām;
- māksla – līdz trīs balvām;
- sports - līdz trīs balvām.
5.3. Pēc Novada izcilnieka titula ieРūšanas kādā no auРstākminētajām nominācijām
atkārtoti pretendentu var pieteikt pēc 2 Рadiem.
5.4. IzРlītības iestādes (pēc nepieciešamības) izstrādā savus nolikumus iestādes iekšējā
konkursa rīkošanai; balvu Пondu un reprezentācijas izdevumus ieplāno iestādes nākamā Рada
budžeta tāmē; apbalvošanu orРanizē mācību Рada noslēРuma pasākumā.
6. InПormācija par konkursu:
InПormācija par konkursu tiek publicēta Ludzas novada pašvaldības mājas lapā, „Ludzas
Novada Vēstīs”, tiek izsūtīta uz visām Ludzas novada izРlītības iestādēm.

