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

LUDZAS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2021.gada 18.februārī

Protokols Nr. 3

Sēde sasaukta plkst. 9.00
Sēdi atklāj plkst. 9.00
Sēde notiek attālināti, videokonferences veidā.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova
Sēdē nepiedalās: Olita Baklāne, Viesturs Rancāns
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Sergejs
Jakovļevs, Agris Pentjušs, datortīkla administrators
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes ārkārtas sēdes darba kārtību, darba kārtībā 5 jautājumi.
Darba kārtība:
1. Par Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes reorganizāciju, apvienojot ar
Pildas pamatskolu.
2. Par pārtikas paku izsniegšanu Ludzas novada vispārējās izglītības iestādēs sakarā ar
Covid-19 infekcijas izplatību attālinātā izglītības ieguves procesa laikā.
3. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 “Par Ludzas novada domes
2020.gada 6.novembra saistošo noteikumu Nr.13 “Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem
sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” atcelšanu” apstiprināšanu.
4. Informatīvais ziņojums par Ludzas novada pašvaldības 2020.gada budžeta izpildi.
5. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu.
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1.§
Par Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes reorganizāciju,
apvienojot ar Pildas pamatskolu
Ziņo: E.Mekšs
Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmu apguvi, lietderīgi izmantotu
pašvaldības un valsts finansējumu, pedagogu personāla un materiālos resursus, pamatojoties
uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 23.panta otro un piekto daļu, saskaņā ar “Ludzas novada Izglītības attīstības
stratēgijas 2016.-2022.gadam” izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plānu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 12.februāra kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Reorganizēt Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestādi, apvienojot ar Pildas
pamatskolu ar 2021.gada 31.augustu.
2. Pildas pamatskolas direktoram licencēt nepieciešamo pirmsskolas izglītības
programmu un nodrošināt izglītojamajiem izglītības ieguvi attiecīgajā programmā.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovlevam savlaicīgi informēt
Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.§
Par pārtikas paku izsniegšanu Ludzas novada vispārējās izglītības iestādēs
sakarā ar Covid – 19 infekcijas izplatību attālinātā izglītības ieguves procesa laikā
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punkts nosaka, ka pašvaldība nosaka tos
izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība.
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 27.4 punkts nosaka, ka
27.4 Ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 27.1. apakšpunktam izglītības ieguves
process notiek attālināti:
27.4 1. lai izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām:
27.4 1.1. pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai
1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var
izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības
iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas
paku piegādei;
27.4 1.1.1 ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie
valsts budžeta līdzekļi, tā atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot
tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās
izglītības iestādes 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatava ēdiena
vai pārtikas paku piegādei.
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Nodrošinot normatīvo aktu prasību izpildi un sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem
ēdināšanas izdevumu segšanai situācijā, kad Ludzas novada vispārējās izglītības iestādēs
izglītības ieguves process sakarā ar Covid-19 izplatību norisinās vai turpmāk norisināsies
attālināti, pašvaldība ar domes lēmumu palīdzību var noteikt ēdināšanas atbalsta sniegšanu
izglītojamajiem pārtikas paku veidā, nosakot to apmēru un personu loku, kurām ir tiesības
saņemt atbalstu.
Lēmuma realizācijai tiks izmantota tā budžeta līdzekļu daļa, kas paredzēta Ludzas
novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas piešķiršanai brīvpusdienām.
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu un Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 11.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija
noteikumiem Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai", ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 12.februāra kopīgās ārkārtas
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Sniegt ēdināšanas atbalstu attālinātā mācību procesa laikā 1.-12.klašu skolēniem,
kuri apgūst vispārējās izglītības programmas Ludzas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošajās izglītības iestādēs.
2. Sniegt ēdināšanas atbalstu Ludzas novada pirmskolas izglītības iestādes
audzēkņiem, gadījumā, ja pirmsskolas izglītības iestādē vai atsevišķā grupā ir noteikta
karantīna.
3. Noteikt, ka ēdināšanas atbalstu izglītojamajam/audzēknim piešķir pārtikas pakas
veidā – 1,00 euro apmērā par vienu mācību dienu (saskaņā ar pārtikas pakas pašizmaksas
kalkulāciju 1.pielikumā).
4. Noteikt, ka šis lēmums ir piemērojams no 2021.gada 1.janvāra līdz attālinātā
izglītības ieguves procesa atcelšanai.
5. Noteikt, ka pārtikas paku komplektēšana un izsniegšana notiek Ludzas novada
izglītības iestādēs.
6. Noteikt, ka Ludzas Mūzikas pamatskolas un Pildas pamatskolas pārtikas paku
komplektēšanu nodrošina Ludzas 2.vidusskola, nogādājot sakomplektētās pakas attiecīgajās
izglītības iestādēs.
7. Noteikt, ka pārtikas produktu piegāde pārtikas paku komplektēšanai notiek ar
pārtikas produktu piegādes konkursā uzvarējušo piegādātāju starpniecību.
8. Noteikt, ka Ludzas novada izglītības iestādes nodrošina pārtikas paku
komplektēšanu ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumus Nr.172
“Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, pārtikas produktu
glabāšanas laiku un izlietošanas periodu, pielietojumu un atsevišķu produktu sastāvdaļu
īpatnības un saskaņojot pārtikas pakas saturu ar skolas medmāsu.
9. Noteikt, ka Ludzas novada izglītības iestādes individuāli organizē pārtikas paku
izsniegšanu izglītības iestādē.
10. Noteikt, ka izglītojamiem/audzēkņiem, kuri ir saņēmuši pārtikas pakas saskaņā ar
2020.gada 6.novembra Ludzas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Par
ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” laika periodā no
2021.gada 1.janvāra līdz šī lēmuma spēkā stāšanās dienai nav tiesību atkārtoti saņemt
pārtikas pakas par augstākminēto laika periodu.
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3.§
Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2
“Par Ludzas novada domes 2020.gada 6.novembra saistošo noteikumu Nr.13
“Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību”
atcelšanu” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 12.februāra kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 “Par Ludzas
novada domes 2020.gada 6.novembra saistošo noteikumu Nr.13 “Par ēdināšanas atbalstu
izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” atcelšanu” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.2
“Par Ludzas novada domes 2020.gada 6.novembra saistošo noteikumu Nr.13 “Par
ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” atcelšanu”
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu Nr.2 “Par Ludzas novada domes 2020.gada
6.novembra saistošo noteikumu Nr.13 “Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar
Covid-19 infekcijas izplatību” atcelšanu” publicēšanu oficiālajā laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” un Ludzas novada pašvaldības mājas lapā;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada domes ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu
izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.§
Informatīvais ziņojums par Ludzas novada pašvaldības 2020.gada budžeta izpildi
Ziņo: E.Mekšs
Pamatbudžeta ieņēmumu precizētā prognoze izpildīta par 101.35%, kopsummā gūti
papildus ieņēmumi 243 437 EUR.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde ir 103.3%, papildus saņemti 157 477 EUR un
dotācijas no finanšu izlīdzināšanas fonda izpilde – 101.14%, papildus saņemti 52 003
EUR.
Papildus gūti ieņēmumi:
1) no nekustamā īpašuma nodokļa 17.3 tūkst. EUR,
2) no īpašumu pārdošanas 22.7 tūkst. EUR,
3) no savstarpējiem norēķiniem 9.2 tūkst. EUR,
4) no maksas pakalpojumiem 38.3 tūkst. EUR, t.sk.par telpu nomu 18.9 tūkst.
EUR, zemes nomu 19.1 tūkst. EUR,
ieņēmumi no komunālajiem
pakalpojumiem par 21.6 tūkst. EUR, nav saņemti plānotie ieņēmumi par
personu uzturēšanos SAC “Ludza” 12 tūkst. EUR, vecāku maksa 1 tūkst. EUR,
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par izglītības pakalpojumiem 2.1 tūkst .EUR, pārējiem pakalpojumiem 4 tūkst.
EUR.
Pamatbudžeta izdevumi ir 18.9 miljoni EUR, jeb apgūti par 87.81 %,
t.sk. atlīdzībai – 8.2 miljoni EUR,
precēm un pakalpojumiem 3.28 miljoni EUR,
aizdevumu apkalpošanas maksai un procentu nomaksai 43 tūkstoši EUR,
dotācijām 0.76 miljoni EUR,
kapitāliem izdevumiem 4.66 miljoni EUR,
sociāliem pabalstiem 1.03 miljoni EUR,
tekošo izdevumu transfertiem 0.97 miljoni EUR, t.sk. par pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem 257.6 tūkstoši EUR.
Plānotie pamatbudžeta izdevumi nav apgūti par 2 630 313 EUR.
Līdzekļu ekonomija izveidojusies:
1) atlīdzībai 442.5 tūkst. EUR,
2) precēm un pakalpojumiem 626.8 tūkst. EUR,
3) dotācijām 30.8 tūkst. EUR,
4) sociāliem pabalstiem 103.4 tūkst. EUR,
5) kapitālajiem izdevumiem 793.1 tūkst. EUR,
6) transfertiem 633.2 tūkst. EUR.
Rezultātā uz 31.12.2020. izveidojās brīvo līdzekļu atlikums 2 914 089 EUR, t.sk.
īpašiem mērķiem iezīmētais brīvo līdzekļu atlikums 1 923 646 EUR un pārējais brīvo
līdzekļu atlikums 990 443 EUR.
Liels līdzekļu apjoms nav apgūts projektu īstenošanā.
Grūtības sagādāja projektu īstenošana, kur projektu partneri ir Krievija, Baltkrievija un
Lietuva. Projekts NATTOUR – pilsētas dabas objektu uzlabošana parkā – nav apgūti
līdzekļi 78.8 tūkst. EUR, Ludzas mākslas skolas projekts Craft Ways – nav apgūti
114.3 tūkst. EUR, BELLA CULTURE – 21.1 tūkst. EUR. Plānotas bija projektu avansu
summas, izdevumi un līdzekļu pārskaitījumi partneriem.
Neapgūtas summas arī šādos projektos:
1) “Rīteiropas vērtības” pilskalnam 149.5 tūkst. EUR,
2) Infrastruktūras izveidošana Ludzas, Ciblas, Kārsavas novados – 676.9 tūkst. EUR,
3) Uzņēmējdarbības veicinošas infrastruktūras izveidošana rūpniecisko teritoriju
atjaunošanā – 202.2 tūkst. EUR,
4) Izglītības projektos 71.1 tūkst. EUR,
5) Sabiedrības veselības veicināšanas projekts – 13.8 tūkst. EUR.
6) Kanalizācijas un ūdensvada pieslēgumu līdzfinansējums, saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem 33.6 tūkst. EUR.
Ziedojumu atlikums uz 31.12.2020.- 65.7 tūkst. EUR, t.sk. 62.1 tūkst. EUR spēļu
laukuma izveidošanai.
Ludzas novada domes deputāti vienojas:
Informāciju par Ludzas novada pašvaldības 2020.gada budžeta izpildi pieņemt
zināšanai.
5.§
Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele, J.Ivulāns, J.Kušča, A.Meikšāns, L.Greitāne
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu un 46.pantu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
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pastāvīgās komitejas 2021.gada 15.februāra kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – 5 (Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne); ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 „Par Ludzas
novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2021.gadam” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Sēdi slēdz plkst. 9.27.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 18.februārī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 18.februārī.

I.Vonda

