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Pašvaldības līdzekļu
ieguldījums izglītībā
Pārskats sastādīts pēc Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu budžeta tāmēm 2014. gadam.
Kopējie izdevumi (vidēji) uz vienu skolnieku pilsētas skolās – 575
eiro, lauku skolās – 1 205 eiro, uz vienu bērnu, pilsētas bērnudārzos
– 775 eiro, lauku bērnudārzos – 1 670 eiro. Kopējos izdevumos iekļauti
komunālie pakalpojumi, remontmateriāli, administratīvie izdevumi, inventārs, algas, ko maksā pašvaldība u.tml.. Salīdzinot ar 2013. gadu,
samazināti izdevumi biroja precēm un inventāra iegādei. Samazinājušies
kopējie izdevumi lauku skolās un bērnudārzos.
Mācību līdzekļu iegādei uz vienu skolnieku gadā iztērē: pilsētas skolās – 14,67 eiro, lauku skolās – 20,10 eiro; pilsētas bērnudārzos – 13,16,
lauku bērnudārzos – 18,80 eiro. Kopā mācību līdzekļu iegādei gadā
pašvaldība izlieto 28 320 eiro.
Lieli līdzekļi ieguldīti pašvaldības ēdnīcu ierīkošanai LPĢ un Ludzas
2. vidusskolā. Piemēram, aprīkojumam LPĢ ēdnīcā – 20 100 eiro. No
pašvaldības budžeta tiek maksātas arī algas ēdnīcu darbiniekiem.
Pašvaldība apmaksā ēdināšanu 3. klases skolēniem: vienam skolniekam mēnesī vidēji 15 eiro. 1.un 2. klases skolēniem ēdināšanu skolā nodrošina no valsts budžeta (mēnesī vidēji 22,42 eiro).
Pašvaldība maksā kredītu par abu Ludzas skolu renovāciju, tehnisko
projektu, telpu labiekārtošanu. Gadā – 21 340 eiro. Tiek pildītas kredītsaistības par LPĢ stadiona renovāciju, Ludzas 2. vidusskolas sporta halles celtniecību un tehnisko aprīkojumu. Summas ir iespaidīgas.
Šie skaitļi atklāj, cik daudz līdzekļu no pašvaldības budžeta tiek atvēlēts izglītības jomai. Var droši apgalvot, ka tas ir ieguldījums nākotnē.
Informāciju sagatavoja
Ināra Donska,
Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
ekonomiste

Iespēja vietējo zemju
īpašniekiem iesaistīties
projektā par bioloģiski
vērtīgu zālāju uzturēšanu
Vai jūs zināt, ka Ludzas novadā apmēram 30% lauksaimniecības
zemju netiek apsaimniekotas? Tās pamazām aizaug ar krūmiem un kokiem, beigās pārvēršoties par mežu. Līdz ar to mēs zaudējam vērtīgas lauksaimniecības zemes gan kā pārtikas ražošanas resursu, gan kā
ierastās lauku ainavas sastāvdaļu, gan arī kā nozīmīgu dzīvesvietu daudzām augu un dzīvnieku sugām. Daļa no zālājiem ir īpaši vērtīgi – to
varam izzināt, ne tikai saskaitot sugas, kas tur dzīvo, bet arī Līgo vakarā saplūcot daudzveidīgu jāņuzāļu pušķi vainagam, agrajās rīta stundās izbaudot griezes griešanu...
Kāpēc ir svarīgi nodrošināt zālāju dabisko daudzveidību? Kā zālājus atjaunot un uzturēt? Kā pēc nopļaušanas lietderīgi izmantot zālāju biomasu? Ja tradicionālās lauksaimniecības vajadzībām zālē nav
nepieciešama tik lielā apjomā, vai mēs to varam izmantot citām vajadzībām? Lai iegūtu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, Ludzas
novada pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Savienības LIFE+ Dabas
un bioloģiskās daudzveidības programmas projektā „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai” (LIFE GRASSERVICE).
Projekta mērķis ir nodrošināt vietējo bioloģiski vērtīgo zālāju uzturēšanu, veicināt alternatīvu un ekonomiski ilgtspējīgu pieeju zālāju biomasas izmantošanai, kā arī veidot sadarbību starp zemniekiem,
uzņēmējiem un pašvaldību zālāju apsaimniekošanā. Projekta ietvaros
tiks pētītas iespējas nopļauto zāli izmantot biogāzes, biobutanola un
zāles granulu ražošanai. Biogāzi mēs varam izmantot apkurei, biobutanolu
liet automašīnā, bet granulas – kā pakaišus fermās, kā kurināmo granulu katlos vai kā lopbarību.
Projekta īstenošanas sākumposmā Ludzas novadā pašvaldība jau
tagad veic zemes īpašnieku aptauju par zālāju apsaimniekošanas jautājumiem. Zemes īpašnieki tiek lūgti aizpildīt speciāli sagatavotu anketu, kurā ietverti jautājumi par zālāju platību īpašumā, to apsaimniekošanu, dabas vērtību. Tāpat anketā ir ietverti jautājumi par vēlmi
iesaistīties projekta praktiskajās aktivitātēs. Projekts ilgs līdz pat 2017.
gada beigām, un tā ir laba iespēja ilgtermiņā plānot zālāju apsaimniekošanu savā īpašumā.
Projekta ietvaros paredzētas arī vairākas citas aktivitātes – veikt zālāju resursu novērtēšanu Ludzas novadā, tiks rīkoti praktiski zālāju biomasas izmantošanas demonstrēšanas pasākumi, izstrādāts rīcības plāns
ilgtspējīgai zālāju apsaimniekošanai, veidots sadarbības tīkls starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem biomasas pārstrādei, kā arī organizēti dažādi informatīvi pasākumi.
Plašāka informācija:
Ilona Igovena,
Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja,
tālr. 65707134

Ludzas Novada Vçstis

Meža dienas Istras pagastā
Katru gadu aprīļa beigās AS
„Latvijas Valsts meži” aicina visus dabas draugus piedalīties
Meža dienām veltītos pasākumos.
Visā Latvijā tiek stādīti koki, ierīkoti putnu būrīši, savākti sadzīves atkritumi. Istras pagasts nav izņēmums.

Pēc sen izveidojušās tradīcijas
7. Ludzas meža iecirkņa priekšnieka Aleksandra Semeņugas
vadībā šogad pasākumā piedalījās Istras vidusskolas 5. un 7. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Marinu Raku un pagasta
bibliotēkas vadītāju Jeļenu

Kreminsku. Mūsu maršruts veda
uz mežu masīvu „Padari”, kas atrodas 5 km attālumā no ciemata.
Diena bija saulaina un silta.
Modrā, labā noskaņojumā mēs pat
nemanījām, kā nogājām lielo attālumu. Norunātajā vietā mūs sagaidīja Aleksandrs. Jutāmies pārsteigti, ieraugot milzīgo, sūnām
noaugušo akmeni 17 kubikmetru
lielumā.
Visiem tika izsniegti darba cimdi un maisi atkritumiem.
Sadalījāmies divās grupās un ķērāmies pie uzkopšanas darbiem.
Attīrījām visu teritoriju ap akmeni no sausajiem zariem un sadzīves atkritumiem. Pēc darba visus
gaidīja gards cienasts, viktorīna ar
jautājumiem par mežu, balvas un
grāmatas par dabas aizsardzību.
Bērni bija sajūsmā! Paldies mežsaimniecības darbiniekiem par rūpēm par Latvijas dabu, par bērnu
iesaistīšanu šādos interesantos
un nenogurdinošos pasākumos, kas
ieaudzina labu ieradumu sakopt pēc
sevis.
Jeļena Kreminska,
Istras pagasta bibliotēkas
vadītāja

Muzejā tika īstenots jauns
projekts
Ar Dabas izglītības centra
„Rāzna” apmeklējumu 27.
maijā noslēdzās kārtējais
Ludzas Novadpētniecības
muzeja projekts. Projekta
ietvaros organizētā konkursa
„Putni aiz mana loga” dalībniekiem bija dota vienreizēja
iespēja izstaigāt sajūtu taku,
piedalīties radošajās darbnīcās un dabu izzinošās spēlēs.
Saskaņā ar muzeja misiju
– saglabāt, pētīt un popularizēt Latgales dabas
bagātības – Ludzas Novadpētniecības muzejs šī gada
aprīļa mēnesī nolēma
organizēt mūsu pilsētas
skolu audzēkņiem pasākumus ar mērķi paplašināt
skolēnu redzesloku dabas un
apkārtējās vides jautājumos.
Ludzas novada pašvaldība atbalstīja muzeja ideju un
deva zaļo gaismu projekta īstenošanai, kura ietvaros
bērnus aprīļa un maija mēnešos gaidīja divi īpaši
notikumi – „Putnu dienu” pasākums muzejā un
konkurss – viktorīna „Putni aiz mana loga”.
Jau tradicionāli katru gadu Ludzas muzejā norisinās
„Putnu dienu” pasākums. Šogad par putnu pazinēja
titulu cīnījās pirmo un ceturto klašu audzēkņi no Ludzas
pilsētas ģimnāzijas un Ludzas 2. vidusskolas. Izvērtās
sīva komandu cīņa. Konkursos jaunajiem putnu
pazinējiem tika dota iespēja ne tikai demonstrēt savas
zināšanas, bet arī izrādīt savus talantus – dziedāšanu,
dzejas deklamēšanu un pat dejošanu. Noteikt
uzvarētājus nebūt nav bijis viegli, pat tik kompetentai
žūrijai kā Ludzas Bērnu un jauniešu centra vadītājai E.
Obrumānei, Ludzas novada Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes galvenajai speciālistei kultūras jomā S.
Stapulei, Ludzas J. Soikāna mākslas skolas direktorei
S. Vorkalei un žurnālistei V. Žulinai. Šoreiz žūrija par
labākajiem atzina Ludzas pilsētas ģimnāzijas 1. a klases
komandu (pedagoģe I. Misāne). Ceturto klašu
komandu vidū žūrijas simpātijas izpelnījās Ludzas 2.
vidusskolas apvienotā ceturto klašu komanda
„Balodīši” (pedagoģes O. Sergejeva un O. Neško).
Minētā projekta ietvaros norisinājās arī konkurss –
viktorīna „Putni aiz mana loga”, kurā aktīvu dalību
ņēma Zilupes, Kārsavas, Ciblas un Ludzas novadu
skolu audzēkņi. Kopumā žūrijas vērtēšanai tika
iesniegti 32 darbi, daudzi no kuriem pārsteidza ar
savu radošo izpildījumu un oriģinālo noformējumu.
Ļoti emocionāli, patiesi un spilgti bērni aprakstīja
savus vērojumus par putnu uzvedību. Lasot

atsevišķus stāstus, mums, muzeja darbiniekiem un
žūrijas locekļiem, radās sajūta it kā mēs būtu
viesojušies ciemos pie konkursa dalībniekiem.
Piemēram, Ata Austra Kalvīša (4. b klase, Ludzas
pilsētas ģimnāzija) mājas pagalmā augošajā
bumbierē vārnas savija ligzdu, bet pēc tam pašas arī
to izjauca. Vivita Krišāne (5. klase, Mežvidu
pamatskola) ar dzeguzi iepazinās savas mājas
pagalmā, kur putns slēpās no vanaga uzbrukuma.
Konkursa darbus vērtēja Ludzas pilsētas ģimnāzijas
bioloģijas skolotāja A. Tutina un Ludzas novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
galvenā speciāliste kultūras jomā S. Stapule. Jaunākajā
vecuma grupā vislielāko punktu skaitu ieguva V.
Ivanova (2.b klase, Ludzas 2. vsk.), Z. Apele (4.c klase,
Zilupes vidusskola), M. Minčenoka (4. a klase, Zilupes
vidusskola), J. Merkulova (2. klase, Istras vidusskola).
Vidējā vecumposma grupā 1. vietu ieguva A. Ignatjevs
( 5. b klase, Ludzas 2. vsk.) un A. Baumane (5. klase,
Pildas pamatskola), 2. vieta – J. Cvetkovai un D.
Mackinai (8. a klase, Ludzas 2. vsk.), 3. vieta – V.
Krišānei (5. klase, Mežvidu pamatskola). 9. - 12. klašu
grupā vislielāko punktu skaitu ieguva Ciblas
vidusskolas 12. klases audzēknis A. Trukšāns.
Godalgoto vietu ieguvēji balvā saņēma diplomus un
veikala „Sākums – A” dāvanu kartes.
Ludzas Novadpētniecības muzejs pateicas visiem
konkursa dalībniekiem un cer uz turpmāku sadarbību.
Rita Kučāne,
LdNM komunikāciju un
sabiedrisko attiecību vadītāja
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