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

2020.gada 2.aprīlī

Protokols Nr. 7

Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Juris Atstupens (sēde piedalās no plkst. 15.01), Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena
Sēdē nepiedalās: Igors Lapšovs – aizņemts pamatdarbā
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Vladimirs
Vasiļevskis, datorsistēmu un datortīkla administrators; Lilita Gorbunova-Kozlova, Ludzas
novada sociālā dienesta vadītāja
Gundars Resnais, avīzes “Ludzas Zeme” korespondents
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes ārkārtas sēdes darba kārtību, darba kārtībā 4 jautājumi.
Darba kārtība:
1. Par atbalstu iedzīvotājiem pārtikas iegādē saistībā ar ārkārtējās situācijas
izsludināšanu valstī.
2. Par soda naudas aprēķinu apturēšanu.
3. Par zemes nomas samaksas termiņu pārcelšanu.
4. Par nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 45, Ludzā nomas maksas atlaidi SIA „NIKAL”.
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Plkst. 15.01 ierodas domes deputāts Juris Atstupens.

1.§
Par atbalstu iedzīvotājiem pārtikas iegādē saistībā
ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī
Ziņo: L.Gorbunova-Kozlova; E.Mekšs, A.Gendele, L.Greitāne
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”, Valsts prezidenta 2020.gada 23.marta paziņojumu Nr.8 “Valsts
konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā”, likuma “Par pašvaldībām”
12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
ar nolūku nodrošināt atbalstu pārtikas iegādē Ludzas novada pašvaldības sociāli
mazaizsargātiem iedzīvotājiem – bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu
ģimenēm, tajā skaitā, izglītojamajiem, laikā, kad Latvijas valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā
situācija ar mērķi ierobežot “Covid-19” izplatību,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot Ludzas novada Sociālajam dienestam no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada
31.maijam reizi mēnesī nodrošināt pārtikas pakas 30 EUR apmērā, izsniegšanu trūcīgai,
maznodrošinātai un daudzbērnu ģimenei, kura audzina bērnus, kuri ārkārtas situācijas laikā,
sakarā ar izglītības iestādes slēgšanu, neapmeklē pamata un vidējās izglītības iestādes, un kuru
dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (pārtikas paka tiek
izsniegta katram bērnam ģimenē).
2. Uzdot Ludzas novada Sociālajam dienestam no 2020.gada 1.aprīļa līdz ārkārtas
stāvokļa, sakarā ar COVID 19, atcelšanai reizi mēnesī izmaksāt kompensāciju pārtikas iegādei
par katru bērnu EUR 1,50 (viens eiro 50 centi) apmērā dienā trūcīgai, maznodrošinātai un
daudzbērnu ģimenei, kura audzina bērnus, kuri ārkārtas situācijas laikā neapmeklē pirmskolas
izglītības iestādi, un kuru dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā. Kompensācija tiek ieskaitīta bērna vecāka iesniegumā norādītajā kontā.
3. Apstiprināt Atbalsta sniegšanas kārtību pārtikas iegādē Ludzas novada trūcīgām,
maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un daudzbērnu ģimenēm saskaņā ar lēmuma
1.pielikumu.
4. Noteikt, ka lēmuma 1. un 2.punktā norādītais atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Atbalsta
sniegšanas kārtību pārtikas iegādē Ludzas novada trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm ar
bērniem un daudzbērnu ģimenēm.
5. Lēmuma izpildi nodrošināt no Valsts mērķdotācijas un Ludzas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
2.§
Par soda naudas aprēķinu apturēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu, un Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 2020.gada 13.marta
rīkojumu Nr.3.1.1.5/31 “Par darba organizāciju”, saskaņā ar kuru ir pārtraukta kases darbība
Ludzas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā un
Ludzas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs, iedzīvotājiem ir apgrūtināta norēķinu veikšana
par Ludzas novada pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.
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Atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu par Covid-19 izplatību, nepiemērot soda
naudas aprēķinu nokavētajiem maksājumiem par Ludzas novada pašvaldības sniegtajiem
komunālajiem pakalpojumiem un visu veidu nomas pakalpojumiem, kuru maksāšanas termiņš
ir iestājies 2020.gada marta mēnesī un nākamiem maksājumiem, līdz ārkārtējās situācijas
sakarā ar Covid-19 izplatību atcelšanai.
2. Pēc ārkārtējās situācijas sakarā ar Covid-19 izplatību atcelšanu rēķinu apmaksa jāveic
ne vēlāk kā 30 dienu laikā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvai nodaļai informāciju par lēmumu
publicēt Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
3.§
Par zemes nomas samaksas termiņu pārcelšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu, un Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 2020.gada 13.marta
rīkojumu Nr.3.1.1.5/31 “Par darba organizāciju”, saskaņā ar kuru ir pārtraukta kases darbība
Ludzas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā un
Ludzas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs, iedzīvotājiem ir apgrūtināta norēķinu veikšana
par Ludzas novada pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu par Covid-19 izplatību, 2020.gadā
noteikt citus pašvaldības zemes nomas samaksas termiņus, tos pārceļot uz vēlāku laiku
2020.gada ietvaros:
1.1. 30.04.2020. samaksas termiņu pārcelt uz 30.10.2020. samaksas termiņu;
1.2. 31.07.2020. samaksas termiņu pārcelt uz 30.10.2020. samaksas termiņu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvai nodaļai informāciju par lēmumu
publicēt Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
4.§
Par nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 45, Ludzā nomas maksas atlaidi SIA „NIKAL”
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 26.martā SIA „NIKAL” reģistrācijas numurs 42402006904 iesniedza Ludzas
novada pašvaldībā iesniegumu (reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/835-S) ar lūgumu piešķirt nomas
maksas un apkures atlaidi, sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju Latvijā un ar to, ka pārtraukta
mācību norisi klātienē Ludzas Mūzikas pamatskolā pēc adreses Stacijas ielā 45, Ludzā.
Ludzas novada pašvaldība un SIA “NIKAL” 2015.gada 9.novembrī tika noslēgts
nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. P-446/2015 par pašvaldībai piederošām nedzīvojamām
telpām (ar kopējo 64,37 m2 platībā) nomu, kuras atrodas pēc adreses Stacijas ielā 45, Ludzā,
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Ludzas novads. Telpu nomas maksa tika noteikta – EUR 0,21 par 1 m2, neieskaitot PVN
mēnesī.
Saskaņā ar 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” izsludināts visā valsts teritorijā ārkārtējo situācija līdz 2020.gada
14.aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
Ārkārtējās situācijas laikā pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības
iestādēs, nodrošinot no 2020.gada 13.marta mācības attālināti, izvērtējot esošo situāciju, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas maksas un apkures atlaidi SIA „NIKAL” reģistrācijas
Nr. 42402006904 par nedzīvojamām telpām Stacijas ielā 45, Ludzā 100 % apmērā uz ārkārtējās
situācijas spēkā esamības laiku.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai sagatavot papildus vienošanos
līgumam par nedzīvojamās telpas nomas maksu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdi slēdz plkst. 15.21.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 2.aprīlī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 2.aprīlī.

I.Vonda

