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1. Ludzas novada pašvald bas raksturojums
Ludzas novada kopplat ba – 964,8 km2,
iedz vot ju skaits (uz 01.01.2011.) – 15 456 cilvēki.
Ludzas novada pašvald bas teritorijai ir š ds iedal jums:
1.1.Bri u pagasts;
1.2.Cirmas pagasts;
1.3.Isnaudas pagasts;
1.4.Istras pagasts;
1.5.Ludzas pilsēta;
1.6.Nirzas pagasts;
1.7. ukšu pagasts;
1.8.Pildas pagasts;
1.9.Pure u pagasts;
1.10. Rundēnu pagasts.
Pagasta p rvaldi vada domes iecelts pagasta p rvaldes vad t js, kurš nedr kst
b t domes deput ts. Pagasta p rvaldes vad t js ir padots novada pašvald bas
izpilddirektora vietniekam.
Ludzas novada pašvald ba:
Juridisk adrese: Rai a iela 16A , Ludza, Ludzas novads, LV – 5701
Re . Nr. LV 90000017453
Norēķinu konts: LV58UBAL3500135020007
AS Latvijas Kr jbanka
kods: UBALLV2X
Pašvald bas administrācija ir pašvald bas iest de „Ludzas novada
pašvald ba”, kas nodrošina domes pie emto lēmumu izpildi, k ar darba
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un t sast v no:
1.11. Administrat v s nodaļas;
1.12. Att st bas un nekustam pašuma nodaļas;
1.13. Finanšu un gr matved bas nodaļas;
1.14. Juridisk s nodaļas;
1.15. Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļas.
Administr cijas vad t js ir pašvald bas izpilddirektors.
Pašvald bas administr cija darbojas uz domes apstiprin ta nolikuma pamata.
Administr cijas strukt rvien bas darbojas, pamatojoties uz administr cijas
nolikumu un pašvald bas izpilddirektora (administr cijas vad t ja)
apstiprin tiem administr cijas strukt rvien bu nolikumiem.
Pašvald ba ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedr bās:
- sabiedr b ar ierobežotu atbild bu Ludzas apsaimniekotājs,
- sabiedr b ar ierobežotu atbild bu Ludzas rajona slimnīca
Pašvald ba ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedr bās:
- sabiedr b ar ierobežotu atbild bu „Ludzas t risma a ent ra”;

3

Ludzas novada pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats

- sabiedr b
ar ierobežotu atbild bu „Austrumlatgales atkritumu
apsaimniekošanas sabiedr ba”.
Pašvald ba ir dal bnieks šādās biedr bās (nodibin jumos);
- biedr b „Latvijas Pašvald bu savien ba”;
- biedr b „Latgales re iona att st bas a ent ra”;
- biedr b „Eirore ions „Ezeru zeme””;
- biedr b „Latvijas Pilsētu savien ba”;
- Latvijas pašvald bu izpilddirektoru asoci cija
- iest dē „Latgales pašvald bu daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu
regulators”;
- biedr b „Eirore ions „Pleskava, Livonija”.
Ludzas novada pašvald ba darbojas saska
“Par pašvald b m”.

ar Latvijas Republikas likumu

Atsevišķu pašvald bas funkciju pild šanai dome no deput tiem un attiec g s
pašvald bas iedz vot jiem ir izveidojusi komisijas:
- Vēlēšanu komisiju;
- Administrat vo komisiju;
- Administrat vo aktu str du komisiju;
- Dz vojamo m ju privatiz cijas komisiju;
- Ludzas pilsētas zemes komisiju;
- Iepirkumu komisiju;
- Pašvald bas pašuma privatiz cijas komisiju;
- Pašvald bas pašuma atsavin šanas komisiju;
- Dz vokļu komisiju;
- Komisiju pamatl dzekļu paredzam atlikuš lietder g s lietošanas laika
noteikšanai;
- Pašvald bas pašuma novērtēšanas komisiju;
- Pašvald bas b vvaldi;
Padomes:
- Uz ēmēju konsultat vo padomi;
- Atzin bas raksta apbalvošanas padomi.
Ludzas novada domes sastāvs:
Al na Gendele – domes priekšsēdēt ja
Edgars Mekšs – domes priekšsēdēt jas vietnieks
Juris Atstupens – domes deput ts
Sergejs Bogdanovs – domes deput ts
Voldem rs Diba ins - domes deput ts
Lolita Greit ne – domes deput te
Arturs Isakovičs - domes deput ts
Jevgenija Kušča – domes deput te
Igors Lapšovs – domes deput ts
Tatjana Loseviča – domes deput te
Jevge ijs Lukašenoks – domes deput ts
Valent na Lukina – domes deput te
Aivars Meikš ns – domes deput ts
Ksenija Miklaševiča – domes deput te
Anatolijs Stjade – domes deput ts
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Domes priekšsēdēt jam ir viens vietnieks.
Pašvald bas izpilddirektoram ir viens vietnieks.
Domes k rtēj s sēdes notiek katra mēneša ceturt s nedēļas ceturtdien s plkst.
10:00.
Iestādes un uz ēmumi
Pašvald bas dome ir izveidojusi š das iestādes, kas darbojas uz domes
apstiprin tu nolikumu pamata:
1.1. Ludzas novada pašvald ba;
1.2. Bri u pagasta p rvalde;
1.3. Cirmas pagasta p rvalde;
1.4. Isnaudas pagasta p rvalde;
1.5. Istras pagasta p rvalde;
1.6. Nirzas pagasta p rvalde;
1.7.
ukšu pagasta p rvalde;
1.8. Pildas pagasta p rvalde;
1.9. Pure u pagasta p rvalde;
1.10. Rundēnu pagasta p rvalde;
1.11. Ludzas novada Izgl t bas, kult ras un sporta p rvalde;
1.12. Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izgl t bas iest de „Nami š”;
1.13. Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas izgl t bas iest de „Pasaci a”;
1.14. Ludzas pilsētas speci l pirmsskolas izgl t bas iest de „R ķ tis”;
1.15. Ludzas pilsētas imn zija;
1.16. Ludzas 2.vidusskola;
1.17. Ludzas novada vakara vidusskola;
1.18. Ludzas m zikas pamatskola;
1.19. J.Soik na Ludzas m kslas skola;
1.20. Ludzas novada sporta skola;
1.21. Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs;
1.22. Ludzas pilsētas galven bibliotēka;
1.23. Ludzas Tautas nams;
1.24. Ludzas novada t risma inform cijas centrs;
1.25. Ludzas novadpētniec bas muzejs;
1.26. Ludzas novada B ri tiesa;
1.27. Ludzas novada Soci lais dienests;
1.28. Ludzas novada Bērnu nams-patversme;
1.29. Ludzas novada Soci l s apr pes centrs “Ludza”;
1.30. Veco ļaužu apr pes m ja „Raipole”;
1.31. Bri u pagasta bibliotēka;
1.32. Bri u pagasta Tautas nams;
1.33. Cirmas pagasta bibliotēka;
1.34. Cirmas Tautas nams;
1.35. Isnaudas pagasta bibliotēka;
1.36. Isnaudas Tautas nams;
1.37. Istalsnas bibliotēka;
1.38. Istalsnas klubs;
1.39. Istras vidusskola;
1.40. Istras pagasta pirmsskolas izgl t bas iest de;
1.41. Istras pagasta bibliotēka;
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1.42.
1.43.
1.44.
1.45.
1.46.
1.47.
1.48.
1.49.
1.50.
1.51.
1.52.
1.53.
1.54.
1.55.
1.56.
1.57.

Istras Tautas nams;
Nirzas pamatskola;
Nirzas pagasta bibliotēka;
Nirzas Tautas nams;
ukšu pamatskola;
ukšu pagasta bibliotēka;
ukšu pagasta Tautas nams;
Pildas pamatskola;
Pildas pagasta pirmsskolas izgl t bas iest de;
Pildas pagasta bibliotēka;
Pildas Tautas nams;
Pure u pagasta bibliotēka;
Pure u pagasta Tautas nams;
Rundēnu pagasta pirmsskolas izgl t bas iest de;
Rundēnu pagasta bibliotēka;
Rundēnu Tautas nams.

Augst k minēt s iest des atrodas Ludzas novada pašvald bas izpilddirektora
uzraudz b .
-

Ludzas novada domes pastāv gās komitejas:
Finanšu past v g komiteja 5 deput tu sast v ;
Soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu past v g komiteja 5 deput tu
sast v ;
Teritori l un att st bas past v g komiteja 5 deput tu sast v .
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2. Pašvald bas divos iepriekšējos gados izpild tais un kārtējam gadam
pie emtais budžets, tai skaitā par saist bu un garantiju apjomiem
2.1. Pamatbudžeta izpilde
Ludzas novada pamatbudžeta ie ēmumus 2010.gad veidoja fizisko un
juridisko personu nodokļu maks jumi, nodevas un citi maks jumi, mērķdot cijas un
maks jumi no citiem budžetiem, iest žu sniegtie maksas pakalpojumi.
Budžeta groz jumi 2010.gad izdar ti ar groz jumiem saistošajos noteikumos.
2009. un 2010.gada budžetu izpildi, un 2011.gadam apstiprin to budžetu,
skat t 1.pielikum .
2010.gada pamatbudžeta ie ēmumu precizēt prognoze izpild ta par 109.2%
(precizēt ie ēmumu prognoze Ls 7709590, izpilde Ls 8416933).
2010.gada pamatbudžeta ie ēmumu sadal jums

Nodokļu ie ēmumu prognoze izpild ta par 104.6% (precizēt prognoze Ls
2699116, izpilde Ls 2823579), g ti papildus ie ēmumi Ls 124463 apmēr .
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Pamatbudžeta ie ēmumu sadal jums 2009. – 2010. Gados

Galvenais nodokļu ie ēmums: iedz vot ju ien kuma nodoklis, kura ie ēmumi ir Ls
2596203, sal dzinot ar 2009.gadu palielin jušies par Ls 86183. P rskata gad
iedz vot ju ien kuma nodoklis sa emts 95.9%. Saska ar groz jumiem likum „Par
valsts budžetu 2010.gadam”, pašvald b m negarantēja iedz vot ju ien kuma nodokļa
neizpildi l dz 8% no prognozēt apmēra.
Nekustam pašuma nodoklis par zemi iekasēts Ls 170367 apmēr un nodoklis
par m jokļiem, ēk m un b vēm 2010.gad iekasēts – Ls 42908, nodokļa prognoze
izpild ta par 115.4%, g ti papildus ie ēmumi Ls 28490 apmēr , t.sk. par di par
iepriekšējiem gadiem Ls 2156.
Uz 2011.gada 1.janv ri nekustam pašuma nodokļa par ds ir Ls 77757, t.sk.
nekustam pašuma nodokļa par ds par m jokļiem, ēk m un b vēm – Ls 18113,
nekustam pašuma nodokļa par ds par zemi Ls 59644, sal dzinot ar 2010.gada
1.janv ri kopēj par da suma palielin jusies par Ls 6854. Liel kie nodokļu par dnieki
ir: SIA „Lin Ex”, maks tnespēj g
AS „Ludzas Piensaimnieks”, SIA
„Maks tnespēj gais Ludzas tirdzniec bas uz ēmums”, SIA „ETSA”, SIA „Meža
Pasaule” J.Rudens, E.Rudens, V.Bičkovskis, J.Vasil ns, M.Cvetkova, O.Kreit le. Uz
2011.gada 1.janv ri izveidojusies ar nekustam pašuma nodokļa p rmaksa Ls 3312.
2010.gad dzēsts nekustam pašuma par ds, k ar ar to saist t s nokavējuma naudas
un soda naudas Ls 2281.01 apmēr (Ludzas novada domes sēdes protokola Nr.31,
45.§ un protokola Nr.33, 29.§).
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2010. gada nodokļu ie ēmumu sadal jums pamatbudžetā

Nav g ti prognozētie ie ēmumi no azartspēļu nodokļa Ls 7699 apmēr .
Nenodokļu ie ēmumi g ti Ls 138655 kopsumm , nav sa emti pl notie naudas
sodi, ko uzliek pašvald bas par Ls 248, nav sa emti citi nenodokļu ie ēmumi par Ls
1638, jo samazin j s imenes rstu maks jumi medic nas darbinieku darba samaksai
pagastu p rvaldēs.
Ie ēmumi no budžeta iest žu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ie ēmumi iekasēti Ls 391720 apmēr , g ti papildus ie ēmumi kopsumm par Ls
39863. Sal dzinot ar prognozēto papildus ie ēmumi g ti par telpu nomu, dz vokļu un
komun lajiem pakalpojumiem un par personu uzturēšanos soci l s apr pes iest dēs.
2010.gad novada pašvald ba sa ēmusi Ls 82346 par norēķiniem ar
pašvald b m sniegtajiem izgl t bas iest žu pakalpojumiem, precizēt prognoze
izpild ta par 83.2%, nav g ti ie ēmumi Ls 16599 kopsumm . jo samazin jies
audzēk u skaits no cit m pašvald b m, kuri apmeklē Ludzas novada izgl t bas
iest des. Tomēr uz 2011.gada 1.janv ri nav sa emti l dzekļi Ls 76 no Tukuma novada
izgl t bas p rvaldes un Daugavpils pilsētas domes – Ls 281.
Ludzas novada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir Ls 8430881 vai prognozētie
izdevumi apg ti 96.3% apmēr .
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2010. gada pamatbudžeta izdevumu sadal jums

Izpildvaras uzturēšanai izlietoti l dzekļi Ls 707118 apmēr , l dzekļi apg ti
95% apmēr vai Ls 45.75 uz vienu novada iedz vot ju (novada iedz vot ju skaits uz
01.01.2011. – 15456 iedz vot ji). 2010.gad
notikušas izmai as novada
administr cijas strukt r s.
Lai stenotu Eiropas Soci l fonda finansēto projektu „Speci listu piesaiste
Ludzas novada pašvald bas kapacit tes stiprin šanai” ar 2010.gada 1.oktobri
izveidotas jaunas amata vien bas: vides inženieris un juriskonsults. 2010.gad novada
administr cijas, pagastu p rvalžu, kult ras iest žu, B ri tiesas, Soci l dienesta,
pagastu komun lo saimniec bu, Izgl t bas, kult ras un sporta p rvaldes un atsevišķi
soci l s apr pes iest žu darbinieki str d ja nepilnu darba laiku.
Ar 2010.gada 1.janv ri likvidēta Ludzas novada pašvald bas policija
(2009.gada 26.novembra novada pašvald bas lēmums (protokols N17, 2.§).
Norēķiniem ar darbiniekiem un komun lo pakalpojumu apmaksai iztērēti Ls 1710.
Bezdarbnieku nodarbin t bai izlietoti l dzekļi Ls 108920.
Ar 2009.gada 21.septembri tiek realizēts Eiropas Soci l fonda projekts
„Darba praktizēšanas pas kumu nodrošin šana pašvald b s darba iema u ieg šanai
un uzturēšanai”, mēnes novad vidēji str d ja 440 bezdarbnieki un 14 darbu vad t ji.
Bezdarbnieku stipendij m izlietoti l dzekļi Ls 528183, kuri uzr d ti budžeta sadaļ
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10.500 „Atbalsts bezdarba gad jum ”. Bezdarbnieki tiek nodrošin ti ar tri
nolietojamo invent ru, tiek segti transporta izdevumi bezdarbnieku nokļ šanai uz
darba praktizēšanas vietu un atpakaļ, bet paredzētos izdevumus oblig taj m vesel bas
p rbaudēm 2010.gad bezdarbnieki nav izmantojuši.
Novada pagastos lauksaimniec bas konsultantu darba samaksai un p rējo
izdevumu segšanai izlietoti Ls 4669.
2010.gad Bri u, Cirmas, Istras, Nirzas, ukšu un Pildas pagastos stenoti
Eiropas Lauksaimniec bas fonda lauku att st bai projekti pagastu infrastrukt ras (ceļu,
ielu) att st bai, apg ti l dzekļi Ls 391989 kopsumm . 2010.gad sa emti fonda avansa
maks jumi projektu stenošanai 2011.gad Isnaudas, Pure u un Rundēnu pagastos.
Ludzas pilsēt ielu remontam izlietota dot cija novadu infrastrukt ras att st bai Ls
156867 apmēr .
Vides aizsardz bai izlietoti Ls 65932, tai skait atkritumu apsaimniekošanai Ls
25556 un notek de u apsaimniekošanai Ls 40376. L dzekļi apg ti 91% apmēr .
Pašvald bas teritoriju un m jokļu apsaimniekošanai izlietoti Ls997600.
Ls 3389 izlietoti izdevumu par komun lajiem pakalpojumiem segšanai Ludzas
pilsētas br vajos (neiz rētajos) dz vokļos daudzdz vokļu m j s.
Turpin m realizēt projektu “Ludzas denssaimniec bas att st ba”. 2008.gada
21.novembr noslēgts civiltiesiskais l gums starp Latvijas Republikas Vides
ministriju, SIA „Ludzas apsaimniekot js” un Ludzas pilsētas domi par Kohēzijas
fonda projekta stenošanu, kopēj s projekta izmaksas Ls 6027937.96. Lai stenotu šo
projektu Ludzas novada dome 2010.gad turpin ja zemes pašumu (Ludzas pilsētas
ielu u.c.) re istr ciju Zemesgr mat un 2010.gada 27.decembr Ludzas novada
pašvald ba ar Valsts kasi noslēdza galvojuma l gumu Nr. G/10/1149, ar kuru Ludzas
novada pašvald ba galvo SIA „Ludzas apsaimniekot js” Valsts kasē sa emt
aizdevuma Kohēzijas fonda projekta „ denssaimniec bas att st ba Ludz ” stenošanai
pamatsummas Ls 602630 un procentu atmaksu.
densapg dei izdevumi apg ti par 97.6%, apg tas piešķirt s budžeta dot cijas
novadu infrastrukt ras att st bai denssaimniec bu sak rtošanai Ls 438295 kopsumm
(Bri u pagast – Ls 138188, Cirmas pagast – Ls 2524, Istras pagast – Ls 154188,
Pure u pagast – Ls 64964, Rundēnu pagast – Ls 78431).
Kult ras iest žu uzturēšanai un pas kumiem, sportam un reli ijai izlietoti
l dzekļi Ls 584848.
Ludzas novada bibliotēku darb bu 2010.gad raksturo š di r d t ji:
- las t ju skaits - 4424;
- apmeklējumu skaits – 85474;
- izsniegumu skaits – 131075.
Sal dzinot ar 2009.gadu samazin jies apmeklējumu skaits par 19485,
izsniegumu skaits par 19800, jo Ludzas pilsētas galvenaj bibliotēk notika bērnu
apkalpošanas nodaļas rekonstrukcija, tekošais remonts pieaugušo apkalpošanas nodaļ
un k p u telp s. Remontdarbi noritēja no janv ra l dz maijam. Novada bibliotēku
kr jums p rskata gada beig s sast d ja 113289 vien bas. Kopējais kr jums 2010.gad
palielin j s par 6009 dokumentiem.
Bibliotēku gr matu, laikrakstu un žurn lu ieg dei 2010.gad izlietoti Ls 9503.
Ludzas Novadpētniec bas muzeja uzturēšanai izlietoti l dzekļi Ls 71343
apmēr .
Muzej p rskata gad tika eksponētas 20 izst des, atkl tas 18 jaunas izst des,
13 – no muzeja kr juma, 2 – ekspresizst des.
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Uz 2010.gada 31.decembri muzeja kr jumu vien bu skaits ir 36092 vien bas.
Kopkatalog datorizēti ievad to kr jumu vien bu kopskaits 4800, no t m 2010.gad
ievad to vien bu skaits 1500.
Novadpētniec bas muzeju 2010.gad apmeklēja 8455 cilvēki, no tiem 3349
individu lie apmeklēt ji, 2958 apmeklējumi grup s un p rējie apmeklēt ji – 2148.
Muzeja darbinieki Kult rkapit la fonda atbalst t projekta ietvaros apmeklēja
Baltkrievijas Republikas Nacion lo valsts arh vu Minsk , piedal j s starptautiskaj
konferencē Vitebskas apgabala novadpētniec bas muzej „Vitebskas senatne - II”, k
ar atvesta ceļojoš izst de „Le end rais Kuļ evs”.
Pašvald bas dz ves atspoguļošanai, sabiedr bas informēšanai par Ludzas
novada pašvald b notiekošajiem procesiem un lēmumiem tiek izdots informat vais
izdevums “Ludzas novada vēstis”, kurš re istrēts LR TM Uz ēmumu re istr
2003.gada 8.apr l ar valsts re istra numuru 000702753 un izsniegta re istr cijas
apliec ba Nr.M001168. Izdevums izn k reizi mēnes latviešu un krievu valod .
Izgl t bai izlietoti l dzekļi Ls 3604489 vai izdevumi apg ti 97%.
Izgl t bas un zin tnes ministrija ar 2009.gada 1.septembri ieviesa jaunu
pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli „Nauda seko skolēnam” atbilstoši
re lajam skolēnu skaitam. Rezult t novada skol s un pirmsskolas izgl t bas iest dēs
novadam piešķirt s mērķdot cijas ietvaros palielin tas pedagogu amatalgas. Ar
2010.gada 1.novembri Brigu pamatskola reorganizēta par Bri u pirmsskolas izgl t bas
iest di (22.04.2010.novada domes lēmums, protokols Nr.8). Novada domes sēdē
2010.gada 23.decembr (protokols Nr.33) pie emts lēmums ar 2011.gada 30.j niju
reorganizēt ukšu pamatskolu, pievienojot Pildas pamatskolai. Tiek turpin ta
piecgad go un sešgad go bērnu apm c ba. Uz gada beig m pirmskolas izgl t bas
iest dēs piecgad go un sešgad go bērnu skaits bija 187, Ludzas 2.vidusskol 15 un
ukšu pamatskol 7.
Specializēt s pirmskolas izgl t bas iest des “R ķ tis” uzturēšanai izlietoti Ls
202168, t.sk. mērķdot cija iest des uzturēšanas izdevumiem Ls 112637, mērķdot cija
piecgad go un sešgad go audzēk u apm c bai un pedago isko darbinieku darba
samaksai un valsts soci l s apdrošin šanas oblig taj m iemaks m Ls 88490, l dzekļi
no maksas pakalpojumiem Ls 1041. Ar 2010.gada 1.martu iest dē atvērta jauna grupa
bērniem no 3-4 gadu vecumam ar somatisk m saslimšan m. Uz 2010.gada 1.janv ri
iest di apmeklē 70 audzēk i.
Novada 6 pirmsskolas izgl t bas iest žu uzturēšanai izlietoti l dzekļi Ls
569601 apmēr . Iest dēs darbojas 22 grupas, audzēk u skaits 453. Veikta Rundēnu
pirmsskolas izgl t bas iest des ēkas rekonstrukcija, izlietoti Ls 78715.
Novada 7 skolu uzturēšanai izlietoti Ls 1975758 vai l dzekļi apg ti par 97.4%.
No pašvald bas l dzekļiem pedagogu darba samaksai un VSAOI izlietoti Ls
10344.
Skolēnu skaits uz 2010.gada 1.janv ri – 1624, sal dzinot ar iepriekšējo gadu
skolēnu skaits samazin jies par 173.
Skol s materi l s b zes nostiprin šanai ieg d tas m c bu un bibliotēku fonda
gr matas un žurn li Ls 5326 kopsumm , invent rs un pamatl dzekļi Ls 66943
kopsumm , t.sk. skolu informatiz cijas projekta ietvaros – datortehnika par Ls 10625.
Skolu informatiz cijas projekta stenošanai 2011.gad j apg st 2010.gada beig s
sa emtais finansējums Ls 90806.
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J.Soik na Ludzas m kslas skolas un m zikas pamatskolas uzturēšanai izlietoti
Ls 275155.
Audzēk u skaits uz 01.01.2011. – m kslas skol 151 un 35 bērnu
m ksliniecisk s fant zijas akadēmij , m zikas pamatskol 191, t.sk. s kumskolas
klasēs 71.
M zikas pamatskol 21 (gada vidējais) audzēk a sagatavošanai un m zikas
pedagogu darba samaksai izlietoti pašvald bas l dzekļi Ls 10809, kas veido 11% no
kopēj s pedagogu darba samaksas. M kslas skol Bērnu m ksliniecisk s fant zijas
akadēmij 35 bērnu un m kslas skolas audzēk u pedagogu darba samaksai izlietoti
pašvald bas l dzekļi Ls 11573, kas ir 26% no kopēj s pedagogu darba samaksas.
Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra uzturēšanai izlietoti Ls 92575. L dz
2009.gada 6.augustam centra pulci us apmeklēja 1200 Ludzas rajona skolēni, pēc
administrat vi teritori l s reformas, s kot ar 2009.gada 1.septembri – 600 skolēni, un
uz 01.01.2011. skolēnu skaits ir 520. Ar 2009./2010.m c bu gadu interešu izgl t bas
programm s noteikts vec ku l dzfinansējums, 2010.gad iekasēti Ls 1179, par ds uz
01.01.2011. – Ls 1158.
Ludzas novada sporta skolas uzturēšanai izlietoti Ls 223061. Skol darbojas
36 grupas: svarcelšana – 5 grupas, vieglatlētika- 14 grupas, handbols – 14 grupas,
futbols – 3 grupas, t s ir profesion l s ievirzes izgl t bas programmas, kas sa ēmušas
Izgl t bas un zin tnes ministrijas licences. Pavisam skol nodarbojas 546 audzēk i,
kuri iesaist jušie profesion l s ievirzes izgl t bas programmu apguvē. Bez tam Sporta
skol tiek stenotas interešu izgl t bas programma volejbol , pirmsskolas vecuma
bērnu sport , atlētiskaj vingrošan . Šaj s programm s nodarbojas 50 skolēni. No
pašvald bas l dzekļiem pedagogu darba samaksai izlietoti Ls 9992, kas sast da 15.3%
no kopēj s pedagogu darba samaksas.
Ludzas novada Sporta skola akreditēta l dz 2014.gada 17.j nijam.
Realizējot valsts budžeta apakšprogrammas „Klimata p rmai u finanšu
instruments” projekta „Energoefektivit tes paaugstin šanas pas kumi Ludzas novada
sporta skol un intern ta ēk ” sporta skolas ēkas renov cijai izlietoti Ls 73137 un
2.vidusskolas intern ta ēkai – Ls 100213.
Projektu „Pedagogu konkurentspējas veicin šana izgl t bas sistēmas
optimiz cijas apst kļos” un „Atbalsts visp rēj s izgl t bas pedagogu nodrošin šanai
priorit rajos m c bu priekšmetos” stenošanai 2010.gad apg ti l dzekļi Ls 54802.
Skolēnu p rvad šanai jaun autobusa ieg des izdevumi Ls 8086 pl noti Nirzas
pamatskolas izdevumu
t mē ekonomisk s klasifik cijas kod
„5231
transportl dzekļi”. Gada p rskat veikts pamatbudžeta izdevumu gada pl na ar
izmai m tehnisks labojums – pl ns uzr d ts izdevumu sadaļ 09.820 „P rējie citur
neklasificētie izgl t bas pakalpojumi” ekonomisk s klasifik cijas kod 9000 „Valsts
budžeta un pašvald bu budžetu transferti un mērķdot cijas kapit lajiem izdevumiem”.
Soci lai aizsardz bai apg ti l dzekļi Ls 1330851 apmēr vai par 94.3%.
Atbalsta gados veciem cilvēkiem sniegšanai un Ludzas novada soci l s
apr pes centra „Ludza” un veco ļaužu apr pes m jas „Raipole” uzturēšanai izlietoti
Ls 205980. Soci l s apr pes centr uz 2011.gada 1.janv ri dz voja 49 iem tnieki un
apr pes m j 17 iem tnieki.
Atbalsta sniegšanai imenēm ar bērniem un Ludzas novada bērnu nama patversmes uzturēšanai izlietoti l dzekļi Ls 121860 Bērnu nam uz 2011.gada
1.janv ri dz voja 38 audzēk i, vidēji gad 35 audzēk i.
Pasliktinoties ekonomiskajai situ cijai valst , palielin juš s izmaksas soci lo
pabalstu izmaksai. Garantēt minim l ien kuma pabalstu izmaksas, sal dzinot ar
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iepriekšējo gadu, palielin juš s 2.5 reizes, un kopējais soci lo pabalstu apjoms
palielin jies 1.6 reizes.

2.2. Speciālā budžeta izpilde
Speci l budžeta ie ēmumi pašiem mērķiem 2010.gad g ti Ls 267085 un
apstiprin tos ie ēmumus 2011.gadam skat t 2.pielikum .
Dabas resursu nodokļa ie ēmumi 2010.gad – Ls 15279, kuri netika izmantoti.
P rējos ie ēmumus veido ie ēmumi no valsts un pašvald bas pašuma objektu
privatiz cijas (Ls 1337) un ie ēmumi no zvejas ties bu nomas un zvejas ties bu
r pnieciskas izmantošanas (Ls 1662).
Pabeigts pašvald bas nekustam pašuma objekta Ludz , Skolas iel 21A
1596/12768 dom jamo daļu ēkas un zemes privatiz cijas process, sa emti ie ēmumi
Ls 1000.
Pašvald bas autoceļu programmas realiz cijai 2010.gad izlietoti l dzekļi Ls
437917 kopsumm . Ceļu(ielu) ikdienas uzturēšanai izlietoti Ls 325638, kapit lajiem
izdevumiem Ls 112279. Mērķdot cija novada pašvald bas autoceļu (ielu) fondam
sal dzinot ar 2009.gadu samazin j s par Ls 105570.
2010.gad sa emtie ziedojumi un d vin jumi naud Ls 7854, izlietoti Ls 8933
apmēr .
D vin t ju un ziedot ju personu sarakstu un d vin jumu vai ziedojumu
apmērus un mērķus skat t 3.pielikum .

2.3. Pašvald bas saist bas
2010.gad Ludzas novada dome no Valsts Kases ir sa ēmusi aizdevumus:
1) ERAF projekta „Ludzas vecpilsētas t risma objektu renov cija t risma
att st bai” stenošanai Ls 113558.87 (aizdevuma l gums Nr.A2/1/10/459, 2010.gada
21.j nijs, piešķirt aizdevuma kopējais apmērs Ls 221288, atlikus summa Ls
107729.13 tiks sa emta 2011.gad );
2) ELFLA projekta „Nirzas pagasta autoceļu un ciema ielu rekonstrukcija”
stenošanai Ls 47082 (aizdevuma l gums Nr.A2/1/10/460, 2010.gada 21.j nijs);
3) ELFLA projekta „Bri u pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija” stenošanai Ls
34715 (aizdevuma l gums Nr.A2/1/10/461, 2010.gada 21.j nijs);
4) ELFLA projekta „Ludzas novada Cirmas pagasta ceļu, ielu un
piebrauktuvju rekonstrukcija” stenošanai Ls 72999.40 (aizdevuma l gums
Nr.A2/1/10/640, 2010.gada 19.augusts);
5) ELFLA projekta „Ludzas novada Istras pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija”
stenošanai Ls 68075.13 (aizdevuma l gums Nr.A2/1/10/641, 2010.gada 19.augusts);
6) ELFLA projekta „Ludzas novada
ukšu pagasta ceļu un ielu
rekonstrukcija” stenošanai Ls 57641.34 (aizdevuma l gums Nr.A2/1/10/642,
2010.gada 19.augusts);
7) ELFLA projekta „Pildas ciema ielu un autoceļa rekonstrukcija” stenošanai
Ls 55362.54 (aizdevuma l gums Nr.A2/1/10/655, 2010.gada 24.augusts).
2010.gada 27.decembr Ludzas novada pašvald ba ar Valsts kasi noslēdza
galvojuma l gumu Nr.G/10/1149, ar kuru Ludzas novada pašvald ba galvo SIA
„Ludzas apsaimniekot js” Valsts kasē sa emt aizdevuma Kohēzijas fonda projekta
„ denssaimniec bas att st ba Ludz ” stenošanai pamatsummas Ls 602630 un
procentu atmaksu.
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Ludzas pilsētas domes saist bu apmēru uz 2011.gada 1.j niju raksturo
4.pielikums.

3. Finanšu pārskats
3.1. Bilance
2010.gada p rskata pašvald bas bilances (5.pielikums) kopsumma ir Ls
28 512 861. Sal dzinot ar iepriekšējo p rskata periodu bilances kopsumma
palielin jusies par Ls 613 411.
AKT VS
3.1.1. Ilgtermi a ieguld jumi
Izmai as nemateri lo ieguld jumu poste os nor d tas p rskata pielikum –
veidlapa Nr.5 „Nemateri lo ieguld jumu un pamatl dzekļu izmai u p rskats”
(6.pielikums).
Visi nemateri lie akt vi ir atspoguļoti bilancē, amortiz cija tiek aprēķin ta
atbilstoši noteiktajam der g s lietošanas laikam. Uzkr tais amortiz cijas apjoms uz
31.12.2010. ir 122 159 Ls.
Nemateri lie ieguld jumi kopsumm sal dzinot ar iepriekšējo p rskata gadu
samazin jušies par 24 907 Ls.
Piez mes
Nr.

Akt vs
Nemateriālie ieguld jumi – kopā
(1.+2.+3.+4+5.+6.-7.-8.-9.)
1. Att st bas pas kumi un programmas
2. Licences, koncesijas un patenti, preču z mes
un taml dz gas ties bas
7. Nemateri lo ieguld jumu uzkr t amortiz cija
(-)

1.1.
1.1.1.
1.1.2.

87272

Uz
p rskata
gada
s kumu
112179

98180
111251

96294
114764

1886
-3513

(122159)

(98879)

(23280)

Uz p rskata
perioda
beig m

Izmai as
(+,-)
-24907

P rskata gad , sal dzinot ar iepriekšējo periodu, pamatl dzekļu kopsumma
palielin jusies par 922 980 Ls.
Akt vs
2. Pamatl dzekļi – kopā
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.-9.)
1. Zeme, ēkas, b ves
2. Tehnolo isk s iek rtas un maš nas
3. P rējie pamatl dzekļi
4. Pamatl dzekļu izveidošana un nepabeigt
celtniec ba
5. Turējum nodotie valsts un pašvald bas
nekustamie pašumi
6. Biolo iskie un pazemes akt vi
8. Avansa maks jumi par pamatl dzekļiem
9. Pamatl dzekļu uzkr tais nolietojums (-)

Piez mes
Nr.
1.2.

Uz p rskata
perioda
beig m
23229260

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

25951275
197475
2357920
604050

1.2.5.

2024965

1.2.6.
1.2.8.

63441
52200
(8022066)
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Uz p rskata
gada s kumu

Izmai as
( +, - )

22306280

922980

26395266
187753
2160742
113607

-443991
9722
197178
490443
2024965

83887
26556
(6661531)

-20446
25644
(1360535)
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Piez me Nr.1.2.1. Zeme, ēkas, būves
Informācija par dz vojamām ēkām
Dz vojamo ēku s kotnēj vērt ba 2010.gad samazin jusies par 1 759 117 Ls,
tai skait :
palielinājums par 7212 Ls daudzdz vokļu m jas T lavijas iel 6 jumta un
elektroinstal cijas kapit lais remonts sakar ar av rijas situ ciju;
samazinājums par 1 766 329, tai skait :
 2010.gad atsavin šanai nodoti 6 dz vokļi ar kopējo s kotnējo vērt bu 5830
Ls;
 p rgr matots uz kontu „Nedz vojam s ēkas” pansion ta un bērnu namapatversmes ēkas par 902468 Ls;
 p rgr matots uz kontu „Turējum nodot s valsts un pašvald bu ēkas un b ves”
SIA „Ludzas apsaimniekot js” nodot s dz vojam s ēkas un neprivatizētie
dz vokļi par 858 031 Ls.
Informācija par nedz vojamām ēkām
Nedz vojamo ēku s kotnēj vērt ba 2010.gad palielin jusies par 1 353 373
Ls, tai skait :
palielinājums par 1 396 898 Ls, tai skait :
 dar jumi - 12177 Ls veco ļaužu apr pes m jas „Raipole” remontdarbi, 3345 Ls
malkas šķ a atjaunošana Ludz , 18 Novembra iel 7;
 nodoti ekspluat cij nepabeigt s celtniec bas objekti:
- elektroapg des pieslēguma ier košana administrat vaj ēk Ludz , Rai a 16a 19 236 Ls;
- siltin šanas darbi administrat vaj ēk Ludz , Rai a 16 – 12095 Ls;
- elektroapg des pieslēguma ier košana Ludzas 3.pirmsskolas izgl t bas iest dē
„Nami š‟- 6565 Ls;
- Rundēnu pirmsskolas izgl t bas iest des rekonstrukcija – 81305 Ls;
- Bri u pagasta ēkas rekonstrukcija – 66202 Ls;
- Ludzas tautas nama siltin šana - 47177 Ls;
- Istras tautas nama jumta remonts - 24371 Ls;
- Speci l s pirmsskolas izgl t bas iest des „R ķ tis” pagraba remonts – 2632 Ls;
- Ludzas 2.vidusskolas intern ta siltin šana – 101242 Ls;
- Ludzas sporta skolas siltin šana - 75197 Ls;
- uzcelts malkas šķ nis Ludz , Parku 42- 4110 Ls;
 Sa emtas ēkas bez atl dz bas no LR Vesel bas ministrijas par kopējo summu
Ls 22181 un no LR Aizsardz bas ministrijas – par kopējo summu Ls 16595;
 p rgr matots no konta „Dz vojam s ēkas” pansion ta un bērnu namapatversmes ēkas par 902468 Ls.
samazinājums par 43525, tai skait :
 nodotas atsavin šanai gar ža un šķ nis par 749 Ls;
 p rgr matots uz kontu „Turējum nodot s valsts un pašvald bu ēkas un b ves”
SIA „Ludzas apsaimniekot js” nodot s dz vojamo ēku pal gēkas par 42776
Ls.
Informācija par transporta b vēm
Transporta b vju s kotnēj vērt ba 2010.gad palielin jusies par 637 703 Ls,
tai skait :
16

Ludzas novada pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats

palielinājums par 653 231 Ls, tai skait :
 dar jumi - trumierobežošanas vaļ u izb ve Stacijas iel – 2478 Ls;

emts uzskaitē autoceļš Nr.18 „Platači-Strakivi- Rundēni” – 14949 Ls;
 nodoti ekspluat cij nepabeigt s celtniec bas objekti:
- Ludzas pilsēt rekonstruēti 6 ielu posmi par kopējo summu 191763 Ls un
g jēju celi i 2 ielu posmos par kopējo summu Ls 12095;
- Istras pagast rekonstruēti 2 ceļi par kopējo summu 54002 Ls un 3
piebrauktuves pie dz vojam m m j m par kopējo summu 27472 Ls;
- Bri u pagast rekonstruēti 2 ceļi par kopējo summu 42099 Ls, piebrauktuve
pie daudzdz vokļu m j m par 2569 Ls un autost vvieta pie pagasta p rvaldes 6279 Ls;
- Cirmas pagast rekonstruētas 3 ielas par kopējo summu 55878 Ls un
piebrauktuve pie dz vojam m m j m par 31798 Ls;
- Nirzas pagast rekonstruēti 3 ceļi par kopējo summu 66952 Ls;
ukšu pagast rekonstruēti 4 ielas par kopējo summu 69770 Ls;
- Pildas pagast rekonstruēti 3 ceļi par kopējo summu 65995 Ls.
 p rgr matots no konta „Inženierb ves” pansion ta teritorij
esoš s
piebrauktuves, trotu ri un autost vvieta par 9132 Ls.
samazinājums par 15528 Ls, ar Ludzas novada pašvald bas 23.12.2010.g.
lēmumu (protokols Nr.33) izslēgts no bilances LR Zemkop bas ministrijai 2007.gad
nodotais Istras pagasta ceļš C-20 Tronišķi-Rud a-Kovša ezers .
Informācija par inženierb vēm
Inženierb vju s kotnēj vērt ba 2010.gad samazin jusies par 1 076 457 Ls,
tai skait :
palielinājums par 98 009 Ls, tai skait :
 dar jumi un avansa maks jumi iepriekšējos periodos - izb vēta lietus de u
kanaliz cija Biržas iel Ludz - 7117 Ls, siltumtrase Rai a iel – 2869 Ls,
Nirzas ciem kanaliz cijas t kli pie 8 dz vokļu m jas 1869 Ls, Cirmas pagast
artēzisk aka par 3606 Ls un katlu m jas rekonstrukcija Ludz Latgales šķ.2c
par 3645 Ls;
 nodoti ekspluat cij nepabeigt s celtniec bas objekti- Kivdolovas c.
kanaliz cijas t kli par 7420 Ls, densvada t kli par 58330 Ls un dens
atdzelžošanas stacija par 4514 Ls, Cirmas pagast dens s knētava par 4705
Ls, siltumtrase Ludz Latgales šķērsiel 2c par 3622 Ls;
 sa emts bez atl dz bas no LR Aizsardz bas ministrijas siltumt kli un rēj s
kanaliz cijas t kli Ludz , Latgales 242b par kopējo summu 312 Ls.
samazinājums par 1 174 466 Ls, tai skait :
 p rgr matots uz kontu „Turējum nodot s valsts un pašvald bu ēkas un b ves”
SIA „Ludzas apsaimniekot js” nodot s inženierb ves par 1124158 Ls;
 p rgr matots uz kontu „Transporta b ves” pansion ta teritorij esoš s
piebrauktuves, trotu ri un autost vvieta par 9132 Ls;
 p rgr matots uz kontu „P rējais nekustamais pašums” Sporta skolas futbola
laukums un žogs par kopējo summu 41176 Ls.
Informācija par pārējo nekustamo pašumu
P rēj nekustam pašuma s kotnēj vērt ba 2010.gad palielin jusies par
44885 Ls, tai skait rekonstruēta Ludzas estr des elektroapg des sistēma par 2162
(dar jumi -1790Ls, nepabeigt celtniec ba-372 Ls), izveidots piemineklis Afganist nas
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kara dal bnieku piemi ai par 880 Ls, izveidots sporta laukums pie Bri u pirmsskolas
izgl t bas iest des par 819 Ls, p rgr matots no konta „Inženierb ves” Sporta skolas
futbola laukums un žogs par kopējo summu 41176 Ls un norakst ts žogs 152 LS
vērt b Ludzas imn zij .
Informācija par bibliotēku fondiem
Bibliotēkas kr jumu uzskaite tiek k rtota atbilstoši MK 30.03.2010.
noteikumu Nr.317 ,,Nacion l bibliotēku kr jumu noteikumi” pras b m.
Bibliotēkas kr jumu es bas p rbaudei 2010.gad tika veikta inventariz cija.
Atrašan s vieta
Ludzas m zikas pamatskola
Rundēnu pagasta bibliotēka
Pure u pagasta bibliotēka
Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka
Kopā

Bibliotēkas fonda
apjoms uz
31.12.2010.
LVL
7902
2836
4285
3800
18823

Bibliotēkas fondu inventariz cijas
rezult ts: (+) LVL ja konstatēts
p rpalikums;(-)LVL ja konstatēts
iztr kums
-489
-7
-529
0
x

Inventariz cija nav veikta:
Atrašan s vieta
Ludzas pilsētas galven bibliotēka
Pildas pagasta bibliotēka
Bri u pagasta bibliotēka
Cirmas pagasta bibliotēka
Isnaudas pagasta bibliotēka
Istras pagasta bibliotēka
Nirzas pagasta bibliotēka
ukšu pagasta bibliotēka
Ludzas novadpētniec bas muzejs
Speci l pirmsskolas izgl t bas iest de „R ķ tis”
Pirmsskolas izgl t bas iest de „Nami š”
Pirmsskolas izgl t bas iest de „Pasaci a”
Ludzas pilsētas imn zija
Ludzas 2.vidusskola
Bri u pirmsskolas izgl t bas iest de
Istras vidusskola
Nirzas pamatskola
ukšu pamatskola
Pildas pamatskola
Ludzas novada vakara vidusskola
Ludzas m kslas skola
Kopā

Neinventarizēt bibliotēkas
fonda apjoms Ls 31.12.2010
76486
3538
3987
9461
6046
3750
4128
10934
702
352
251
982
97980
52412
5181
15159
7435
2634
6403
19883
1178
328882

Pēdējo reizi
inventariz cija veikta
25.03.2008.
04.11.2009.
19.11.2002.
12.02.2003.
14.12.2005.
25.09.2006.
16.06.2003.
20.08.2007.

31.12.2007.
31.03.2008.
10.11.2005.
01.06.2009.
L dz 2000.g.
01.09.2003.
30.06.2009.
03.11.2008.
30.11.2007.

2011.gad pl nots veikt bibliotēkas kr jumu es bas p rbaudi Cirmas pagasta
bibliotēk , Nirzas pagasta bibliotēk , Bri u pagasta bibliotēk un Nirzas pamatskol .
Informācija par muzeju krājumiem
Muzeja kr jumu uzskaitei iek rtotas muzeja kr jumu invent ra gr matas
atbilstoši MK 21.11.2006.noteikumu Nr. 956. „Noteikumi par Nacion lo muzeju
kr jumiem” pras b m.
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Muzeja kr jumu priekšmetu es bas p rbaudei ir uzs kta inventariz cija
2010.gada novembr . Muzeju kr jumu es bas p rbaudes ir pl nots veikt pak peniski
saska ar grafiku l dz 2014.gada 30.j nijam un muzeja kr jumi tiks emti uzskaitē
piln b .
Informācija par pašumu reģistrēšanu Zemesgramatā
2010.gad Ludzas novada pašvald ba turpin ja re istrēt Zemesgr mat
pašvald bai piederošos nekustamos pašumus. Zemesgr mat iere istrēti zemes
pašumi par kopējo bilances (atlikušo) vērt bu 527600 Ls, ēkas – 10258074 Ls ,
b ves- 2271891 Ls un dz vokļi- 7388 Ls.
Informācija par zemi
Pašvald bas bilancē iekļaut zeme p rvērtēta atbilstoši kadastr lajai vērt bai uz
2010.gada 1.novembri saska ar LR Valsts zemes dienesta sniegto inform ciju.
Sal dzinot Ludzas novada pašvald bas bilancē esošos datus ar LR Valsts zemes
dienesta sagatavoto zemes bilanci uz 31.12.2010.g. konstatētas š das neatbilst bas:
 Ludzas novada pašvald bas zemes pašumi ir uzskait ti par 29.0 ha maz k nek
VZD Zemes bilancē uzr d ts,
 Ludzas novada pašvald bas zemes lietojumi ir uzskait ti par 345.8 ha maz k
nek VZD Zemes bilancē uzr d ts, galvenok rt t s ir lauksaimniec b
izmantojam s zemes plat bas un satiksmes infrastrukt ras apb ves zeme
Valsts zemes dienests 16.03.2011.gada vēstulē Nr.2-04/397 informē
pašvald bas par datu nesakrit bu Kadastra inform cijas sistēm un Zemesgr mat , jo
ir konstatējis, ka laika period no 13.02.2009.g. l dz 23.12.2010.gadam no
Zemesgr matas nav sa emta inform cija par atsevišķiem Zemesgr mat veiktiem
nostiprin jumiem. Tas saist ts ar problēm m Zemesgr matu datu nodošanas
programmat ras tehniskaj risin jum , par ko VZD ir informējis Tiesu administr ciju.
L dz ar to past v liela varb t ba, ka VZD inform cijas sistēm uz pašvald bas v rda
skait s pašumi un lietojumi, kuri Zemesgr mat ir re istrēti uz citu personu v rda.
Informācija par mežaudzēm
Uz 31.12.2010.gadu pašvald b ir sa emti Valsts meža re istra dati un
sal dzin tas pašvald bas bilancē uzskait to mežaudžu kadastr l s vērt bas, atbilstoši
t m veikta mežaudžu p rvērtēšana. Sal dzinot Valsts meža re istra datus ar Valsts
zemes dienesta datiem konstatētas neatbilst bas meža plat bu uzskaitē. Saska ar
Valsts meža re istra datiem Ludzas novada pašvald bas bilancē ir uzskait ti 211.5 ha
meža, saska ar Valsts zemes dienesta Zemes bilances datiem- 252.8 ha.
3.1.2. Ilgtermi a finanšu ieguld jumi
Sal dzinot ar iepriekšējo p rskata gadu, ilgtermi a finanšu ieguld jumi
palielin jušies par 85789 Ls.
Akt vs
1
3. Ilgtermi a finanšu ieguld jumi – kopā
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.-8.)
1. L dzdal ba radniec go kapit lsabiedr bu
kapit l
un
vērt bas
samazin jums
radniec go kapit lsabiedr bu kapit l

Piez mes
Nr.
2
1.3.
1.3.1.

Uz p rskata
perioda
beig m
3
3601879
3536191
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Uz p rskata
gada s kumu

Izmai as
( +, - )

4
3516090

5
85789

3451640

84551
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1
2. L dzdal ba asociēto kapit lsabiedr bu
kapit l un vērt bas samazin jums asociēto
kapit lsabiedr bu kapit l
5. P rējie ilgtermi a finanšu ieguld jumi
6. Ilgtermi a pras bas

2
1.3.2.

3
4056

4
4800

5
-744

1.3.5.
1.3.6.

59650
1982

59650

0
1982

2010.gada 22.apr l tika pie emts Ludzas novada domes lēmums „Par SIA
„Ludzas rajona slimn ca” pamatkapit la palielin šanu (protokols Nr.8, 47.§) , veicot
naudas l dzekļu ieguld jumu 10 000 Ls tehnisk s b zes nostiprin šanai - bezkasešu
tieš s digit l s radiogr fijas rentgena iek rtas ieg dei. Naudas l dzekļi p rskait ti
05.05.2010.g.
2010.gada 25.novembr tika pie emts Ludzas novada domes lēmums „Par SIA
„Ludzas apsaimniekot js” pamatkapit la palielin šanu (protokols Nr.31, 38.§) , veicot
naudas l dzekļu ieguld jumu 60 000 Ls tehnisk s b zes nostiprin šanai - Eiropas
Savien bas projekta izstr dei atkritumu šķirošan , jaunas atkritumu p rstr des
ražotnes izveidošanai, ES projekta „ denssaimniec bas att st ba Ludz II k rta”
projekta izstr dei un atdzelžošanas stacijas rekonstrukcijai Ludz . Naudas l dzekļi
p rskait ti 01.12.2010.g.
2010.gad SIA „Ludzas apsaimniekot js” peļ a bija 20629 Ls, SIA „Ludzas
rajona slimn ca” zaudējumi – 6078 Ls un SIA „Ludzas t risma a ent ra” zaudējumi 744 Ls.
3.1.3. Krājumi
Kopējie kr jumi palielin jušies par 13882 Ls.
Akt vs
4. Krājumi – kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.-8.-9))
1. Izejvielas un materi li
2. Nepabeigtie ražojumi un pas t jumi
3. Gatavie ražojumi, pas t jumi un kr jumi
atsavin šanai
4. Lauksaimniec bas kr jumi
6. Invent rs
7. Avansa maks jumi par kr jumiem

Piez mes
Nr.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.6.
2.1.7.

Uz
p rskata
perioda
beig m
140966
113956

Uz
p rskata
gada
s kumu
127084
103375

23532

16417

7115

0
3478
0

25
3192
4075

-25
286
-4075

Izmai as
( +, - )
13882
10581

Kont
„Kr jumi un ilgtermi a ieguld jumi atsavin šanai” uzskait ti
atsavin šanai nodotie nekustamie pašumi un no Latvijas pašvald bu savien bas
sa emt s elektr bas norēķinu kartes 500kwh maznodrošin tiem iedz vot jiem. Uz
gada s kumu atlikum bija elektr bas norēķinu kartes par summu 16417. Gada laik
sa emtas elektr bas norēķinu kartes par summu 25262 Ls un izsniegtas tr c giem
iedz vot jiem – par 29457 Ls. Atlikum uz 31.12.2010.g. ir elektr bas norēķinu kartes
par kopējo summu 12 222 Ls.
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Piez me Nr. 2.3. Debitori
Sal dzinot ar iepriekšējo gadu, debitori samazin jušies par 33971 Ls.
Piez mes
Nr.

Akt vs
1
5. Debitori – kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8
-9.)
1. Pras bas pret pircējiem un pas t t jiem
1. Pras bas par nodokļiem
5. Uzkr tie ie ēmumi
6. P rmaks tie nodokļi
7. Pras bas pret person lu
8. P rēj s pras bas
9. Uzkr jumi nedroš m pras b m (-)






2
2.3.
2.3.1
2.3.2
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.

Uz p rskata
perioda
beig m
3
206936

Uz p rskata
gada
s kumu
4
240907

292360
90846
20399
0
227
65507
(262403)

355511
93147
748
53
261
55279
(264092)

Izmai as
( +, - )
5
-33971
-63151
-2301
19651
-53
-34
10228
1689

Pras bas pret pircējiem un pas t t jiem b tisk k s izmai as veido:
uz gada s kumu pras bas pret Valsts nodarbin t bas dienestu bija 44648 Ls, uz
gada beig m- 1295 Ls, samazin jums 43353 Ls;
aprēķin ts nekustam pašuma nodoklis par lauksaimniec b neapstr d to
zemi par 2010.gadu - 17451 Ls, samaksas termi š 2011.gada 31.marts,
uzr d ts posten „Uzkr tie ie ēmumi”;
2010.gad izveidoti uzkr jumi šaub gajiem debitoru maks jumiem 20957 Ls.

Pras bas pret Valsts kasi par iepriekšēj gad nesadal to dot ciju no
Pašvald bu finanšu izl dzin šanas fonda par Ls 64524 uzr d tas kont „2390 P rēj s
pras bas”.
Saraksts par 2010.gadā norakst tajiem bezcer gajiem debitoru parādiem
Bilances
konts
2341
2341

2319
2319
2319
2319
2319

2319

Par dnieks
Priv tpersonas (miruš s),
par di par N N
Priv tpersona
(nav
identificējama persona vai
pašums), par di par N N
Priv tpersonas, par di par
siltumu
Priv tpersonas, par di par
siltumu
Priv tpersonas, par di par
siltumu
Priv tpersonas, par di par
siltumu
Priv tpersonas, par di par
komun lajiem
pakalpojumiem
Priv tpersonas, par di par
zemes nomu
Kopā

Zi as par
uzkr jumu
izveidošanu
Nav

Summa
LVL

Par da rašan s
laiks

Lēmuma Nr.
un datums

513

1997.g.2009.g.
1997.-2009.g.

Nr.31
45§,
25.11.2010.
Nr.33
29§,
23.12.2010.

L dz
01.10. 2003.g.
L dz
01.10. 2003.g.
L dz
01.10. 2003.g.
L dz
01.10. 2003.g.
1997.08.2010.g.

Nr.33
63§,
23.12.2010.
Nr.33
33§,
23.12.2010.
Nr.33
64§,
23.12.2010.
Nr.1
68§,
27.01.2011.
Nr.33
32§,
23.12.2010.

575 Ls

2008.-2009.g.

Nr.33
32§,
23.12.2010.

10 Ls

1397

575
37
1219
8855
1227

28
13851
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4 Ls

37 Ls
1219 Ls
8855 Ls
838 Ls
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Darbs ar debitoru parādu piedzi u
2010.gad Ludzas novada dome pie ēma lēmumus par nekustam pašuma
nodokļa par da piedzi u bezstr dus k rt b no 48 fizisk m un juridisk m person m
par kopējo summu 7290 Ls, tai skait nekustam pašuma nodokļa pamatpar du 5303
Ls un nokavējuma naud m 1987 Ls.
Par res maksas, komun lo pakalpojumu par du apmaksu tika noslēgtas 48
vienošan s par kopējo summu 17837 Ls un nos t ti 27 izpildu raksti tiesu
izpild t jiem par par du piedzi u 11099 Ls kopsumm . Tika izs t tas 168 pretenzijas,
atg din jumi vai uzaicin jumi fizisk m un juridisk m person m par kavētajiem
maks jumiem.
2010.gad iekasēti šaub gie debitoru par di par kopējo summu 11666 Ls, tai
skait nekustam pašuma nodokļa par ds -3 Ls, komun lie maks jumi- 11421 Ls,
zemes noma- 4 Ls un vec ku maksas par izgl t bas iest žu sniegtajiem pakalpojumiem
– 238 Ls.
Piez me Nr. 2.4.Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi
N kamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem
sal dzinot ar iepriekšējo gadu ir palielin jušies par 2720 Ls.
Piez mes
Nr.

Akt vs
Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem – kopā
N kamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem
t.sk.:
Avansi par pakalpojumiem
P rējie n kamo periodu izdevumi

2.4.

Uz
p rskata
perioda
beig m
35219

Uz p rskata
gada
s kumu

Izmai as
( +, - )

32499

2720

35219

32499

2720

16264
18955

14930
17569

1334
1386

Naudas l dzekļi
Sal dzin jum ar iepriekšējo
p rskata periodu naudas l dzekļi
samazin jušies par 353082 Ls.
Naudas l dzekļi tiek glab ti komercbank s un Valsts kasē.

2.6.
2.6.2.

Uz p rskata
perioda
beig m
1211329
836185

Uz p rskata
gada
s kumu
1564411
1165274

2.6.3.

375144

399137

Piez mes
Nr.

Akt vs
Naudas l dzekļi – kopā
2. Norēķinu konti Valsts kasē vai
kred tiest dēs
3. Termi noguld jumi

ir

Izmai as
( +, - )
-353082
-329089
-23993

P rskata gada beig s pašvald bas br vie naudas l dzekļi, kas ieguld ti
depoz tnoguld jum uzr d ti:
Kred tiest des nosaukums
1
A/s GE Money bank

Noguld juma beigu
termi š
2
„Overnight” depoz ts,
beztermi a

22

Pamatbudžets
LVL
3
280300

Speci lais
budžets
LVL
4
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1
A/s Citadele

Kop

2
Kr jkonts (r kojums par
naudas iz emšanu
7
kalend r s
dienas
iepriekš), beztermi a

3

4
94844

280300

94844

PAS VS

Pašu kapitāls

Pašu kapit la kontos uzskaita l dzekļu avotus, kuri veido pašvald bas pašumu.
Sal dzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapit ls palielin jies par 1 091 408 Ls.
Piez me Nr. 3.5. Budžeta izpildes rezultāti
Piez mes
Nr.

Pas vs
1
3. Budžeta izpildes rezultāts - kopā
1. Iepriekšējo p rskata gadu budžeta
izpildes rezult ts
- pamatbudžeta
- speci l budžeta
- ziedojumu un d vin jumu
budžeta
2. P rskata gada budžeta izpildes rezult ts
- pamatbudžeta
- speci l budžeta
- ziedojumu un d vin jumu budžeta

2
3.5.
3.5.1.

Uz p rskata
perioda
beig m
3
14800109
13673381

Uz p rskata
gada
s kumu
4
13673381
14963459

13170129
340323
162929

14212347
607008
144104

-1042218
-266685
18825

1126728
1395373
-271527
2882

-1290078
-1042218
-266685
18825

2416806
2437591
-4842
-15943

3.5.2.

Izmai as
( +, - )
5
1126728
-1290078

Budžeta izpildes rezultātu ietekme
Rād tāji

Uz p rskata
perioda
beig m

Uz p rskata
perioda
s kumu

Gr matved bas politiku izmai as:
Ilgtermi a n kamo
periodu
ie ēmumi
Eiropas
Savien bas finansētajiem projektiem

0

429239

Gr matved bas politiku izmai as:
Ilgtermi a n kamo
periodu ie ēmumi par sa emtajiem
ziedojumiem un d vin jumiem

0

6082

23

Piez mes
Atz ti ie ēmumos iepriekšējos
gados sa emtie valsts budžeta
iest žu
transferti
par
realizētajiem ES l dzfinansētiem
projektiem, kuri l dz šim bija
uzskait ti k
rvalstu finanšu
pal dz ba (ie ēmumi attiec s uz
n kamajiem
p rskata
periodiem), t.sk. pamatbudžet
232012 Ls, speci laj budžet
197227 Ls
Atz ti ie ēmumos iepriekšējos
gados d vin jum
sa emtie
pamatl dzekļi, kuriem nerēķina
nolietojumu, t.sk. gr matas 4653
Ls, zeme 1430 Ls
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Kreditori
Sal dzin jum
477997 Ls.

ar iepriekšējo p rskata periodu saist bas samazin juš s par

Pas vs
1
Kreditori - kopā
1. Ilgtermi a saist bas
1.1. Ilgtermi a aiz ēmumi
1.5. Ilgtermi a n kamo periodu ie ēmumi
1.9. P rēj s ilgtermi a saist bas
stermi a saist bas
2.1. stermi a aiz ēmumi un ilgtermi a
aiz ēmumu stermi a daļa
2.2. stermi a saist bas pret pieg d t jiem un
darbuz ēmējiem
2.3. stermi a saist bas par sa emtajiem
avansiem
2.4. stermi a uzkr t s saist bas
2.5. stermi a saist bas par rvalstu finanšu
pal dz bu un ES politikas instrumentu
finansētajiem pas kumiem
2.6. Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem (iz emot nodokļus)
2.7. Nodokļi un soci l s apdrošin šanas
maks jumi
2.8. P rēj s stermi a saist bas
2.9. N kamo periodu ie ēmumi

Uz p rskata
perioda
beig m
3
8734184
7270664
7226688
6687
37289
1463520
170737

Uz p rskata
gada
s kumu
4
9212181
7748330
7188241
505407
54682
1463851
412505

96903

97660

-757

5.4.1.

657369

135767

521602

5.4.2.
5.5.

328634
0

324155
210665

4479
-210665

5.6.

107576

105054

2522

5.7.

46517

41128

5389

5.8.
5.9.

43833
11951

62017
74900

-18184
-62949

Piez mes
Nr.
2
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.5.
5.1.9.
5.2.-5.9.
5.2.
5.3.

Izmai as
( +, - )
5
-477997
-477666
38447
-498720
-17393
-331
-241768

B tiskāko izmai u skaidrojums starp pārskata gada sākuma datiem un pārskata
gada beigu datiem
Poste a
Nr.
1
1.1.

2
Ilgtermi a aiz ēmumi

3
449434

1.1.
1.1.

Ilgtermi a aiz ēmumi
Ilgtermi a aiz ēmumi

118727
121523

1.1.
2.1.

Ilgtermi a aiz ēmumi
stermi a aiz ēmumi un ilgtermi a
aiz ēmumu stermi a daļa
Ilgtermi a n kamo periodu ie ēmumi

170737

1.5.

Nosaukums

Summa

429239

24

Koment ri
4
2010.gad sa emti aiz ēmumi ES
l dzfinansēto projektu stenošanai
Atmaks ts pirms termi a
LAD veicis atmaksu par ES
l dzfinansēto projektu stenošanu
P rgr matota
uz
stermi a
saist b m 2011.gad atmaks jam
daļa
Atz ti ie ēmumos iepriekšējos
gados sa emtie valsts budžeta
iest žu transferti par realizētajiem
ES l dzfinansētiem projektiem,
kuri l dz šim bija uzskait ti k
rvalstu
finanšu
pal dz ba
(ie ēmumi attiec s uz n kamajiem
p rskata
periodiem),
t.sk.
pamatbudžet
232012
Ls,
speci laj budžet 197227 Ls
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1.5.

1

2
Ilgtermi a n kamo periodu ie ēmumi

3
61206

1.5.
2.9.

Ilgtermi a n kamo periodu ie ēmumi
N kamo periodu ie ēmumi

1393

1.5.

Ilgtermi a n kamo periodu ie ēmumi

6082

1.5.
2.9.

Ilgtermi a n kamo periodu ie ēmumi
N kamo periodu ie ēmumi

800

1.9.

P rēj s ilgtermi a saist bas

10991

1.9.
2.1.

6402
399903

2.8.
2.9.

P rēj s ilgtermi a saist bas
stermi a aiz ēmumi un
ilgtermi a aiz ēmumu stermi a daļa
stermi a aiz ēmumi un ilgtermi a
aiz ēmumu stermi a daļa
stermi a saist bas par sa emtajiem
avansiem
stermi a saist bas par
rvalstu
finanšu pal dz bu un ES politikas
instrumentu
finansētajiem
pas kumiem
P rēj s stermi a saist bas
N kamo periodu ie ēmumi

2.9.

N kamo periodu ie ēmumi

7854

2.9.

N kamo periodu ie ēmumi

8451

2.1.
2.3.
2.5.

12602
210665

21064
70473
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4
Atz ti ie ēmumos iepriekšējos
gados sa emtie valsts budžeta
iest žu transferti par realizētajiem
ES l dzfinansētiem projektiem,
kuri l dz šim bija uzskait ti k
rvalstu
finanšu
pal dz ba
(ie ēmumi attiec s uz 2010.g),
t.sk. pamatbudžet
12404,
speci laj budžet 48802
P rgr matoti stermi a saist b s uz
2011.gadu attiecin mie ie ēmumi
par rvalstu finanšu pal dz bu
Atz ti ie ēmumos iepriekšējos
gados
d vin jum
sa emtie
pamatl dzekļi, kuriem nerēķina
nolietojumu, t.sk. gr matas 4653
Ls, zeme 1430 Ls
P rgr matoti stermi a saist b s uz
2011.gadu attiecin mie ie ēmumi
par ziedojumiem un d vin jumiem
P rgr matota
uz
stermi a
saist b m 2011.gad atmaks jamo
l zingu summa
Atmaks ti pirms termi a l zingi
Atmaks ti aiz ēmumi saska
ar
grafiku
LAD veicis atmaksu par ES
l dzfinansēto projektu stenošanu
Iepriekšējos periodos saist bas par
sa emtajiem avansiem no valsts
budžeta iest dēm ES l dzfinansēto
projektu stenošanai uzskait ti k
saist bas par
rvalstu finanšu
pal dz bu
Atmaks ti l zingi
Atz ti tekoš gada ie ēmumos
iepriekšējos gados sa emtie valsts
budžeta iest žu transferti par
realizētajiem ES l dzfinansētiem
projektiem, kuri l dz šim bija
uzskait ti k
rvalstu finanšu
pal dz ba , t.sk. pamatbudžet
58018Ls, speci laj budžet 12455
Ls
Sa emti ziedojumi, kas uzskait ti
kont 5914
Atz ti tekoš gada ie ēmumos
ziedojumi un d vin jumi
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Piez me 5.4.1. Saņemtie avansa maksājumi
N.
p.
k.
1.

Uz ēmuma vai
iest des
nosaukums
LR
Satiksmes
ministrija

2.

Re istr cijas
Nr.

Budžeta
veids

90000088687

PB

Valsts
izgl t bas
att st bas a ent ra
Valsts
izgl t bas
att st bas a ent ra

90001800413

PB

90001800413

PB

4.

Valsts
izgl t bas
att st bas a ent ra

90001800413

PB

5.

Valsts
izgl t bas
att st bas a ent ra

90001800413

PB

3.

Valsts
izgl t bas
att st bas a ent ra
Lauku
atbalsta
dienests

90001800413

PB

90000794228

PB

8.

Nodarbin t bas
valsts a ent ra

90001634668

PB

9.

Valsts re ion l s
att st bas a ent ra

90001733697

PB

10.

Valsts re ion l s
att st bas a ent ra
Re ion l s
att st bas un
pašvald bu lietu
ministrija
Re ion l s
att st bas un
pašvald bu lietu
ministrija
LR Izgl t bas un
zin tnes ministrija
Kopā

90001733697

PB

90001264550

PB

90001264550

Sp B

90000022399

PB

6.
7.

11.

12.

13.

Maks juma mērķis
ERAF projekts „Tranz tceļa P49 Latgales
ielas posma no Kr. Barona l dz Latgales
šķērsielai rekonstrukcija Ludzas pilsēt ”
ERAF
projekts
„Izgl t bas
iest žu
informatiz cija”
ERAF projekts „Materi li tehnisk s b zes
pilnveide kvalitat vai dabas zin t u apguvei
Ludzas 2.vidusskol ”
ES M žizgl t bas programma Leonardo da
Vinci partner bas projekts RENEW –
Readdressing Education in Nourishing
Expert Skills
ES M žizgl t bas programmas projekts
„Comenius skolu daudzpusēj s partner bas”
Ludzas pilsētas imn zija3.PII „Nami š”ES M žizgl t bas programmas projekts
„Labu for Children”
ELFLA projektu infrastrukt ras att st bai
stenošana Rundēnu , Isnaudas, Istras ,
Pildas, Pure u, Cirmas un ukšu pagastos
ESF projekts „Darba praktizēšanas
pas kumu nodrošin šana pašvald b s darba
iema u ieg šanai un uzturēšanai”
ESF projekts „Speci listu piesaiste Ludzas
novada
pašvald bas
administrat v s
kapacit tes stiprin šanai”
ESF projekts „ Ludzas novada teritorijas
pl nojuma izstr de”
Latvijas- Lietuvas p rrobežu sadarb bas
projekts „T r ku un zaļ ku kopienu
veidošana Latvijas- Lietuvas austrumu
pierobežas re ionos”
Latvijas- Lietuvas p rrobežu sadarb bas
projekts „Harmoniska p rrobežu sadarb ba
satiksmes droš bas uzlabošanai Latvijas un
Lietuvas pierobežas teritorij ”
Dot cija br vpusdien m 2011.g. janv ris,
febru ris

94231
20111
1809

101807
39316

9558

11807
7871
946
62101

53012

10500

9851
228

9130

3786
657369

Piez me Nr. 5.4.2. Postenī „ stermiņa uzkrātās saist bas”
aprēķini:
Summa
1
167698
40087

Sa emt
summa
(LVL)
337455

iekļauti šādi

Dar juma apraksts
2
Aprēķin tas uzkr t s atvaļin juma apmaksas
Aprēķin tas valsts soci l s apdrošin šanas iemaksas par uzkr tajiem
atvaļin jumiem
Procentu maks jumi un apkalpošanas maksa par aiz ēmumiem no Valsts kases
Par patērēto elektroener iju 2010.g. decembra mēnes - AS Latvenergo
Par 2010.gada p rskata auditu- SIA Birutas birojs
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1
2787
810
547
257
247
50

2
Par Bērnu un jauniešu centra telpu nomu un komun lajiem maks jumiem par
2010.g. XII – SIA Agroķ mija
Par ska darbu publisko izpild jumu 2010.gad - AKKA Latvijas Autoru
apvien bai
Par sakaru pakapojumiem 2010.g.XII – SIA Lattelekom
Par sakaru pakalpojumiem 2010.g.XII – SIA LMT
Par d mvadu un ventil cijas t r šanu Ludzas vakara vidusskolai 2010.g. – BUB
Par eneratora nomu 2010.g. XII- SIA Ludzas rajona slimn ca

Piez me Nr. 5.6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem

Norēķini
par
darba samaksu
Ieturējumi
no
darba samaksas
iz emot
nodokļus) kopā
- Ieturējumi pēc
izpildrakstiem
- Norēķini par
apdrošin šanu
- Norēķini par
arodbiedr bu
- Citi ieturējumi
(iemaksas
pensiju fond )

Atlikums uz
31.12.2009.
(LVL)
103896

Aprēķin ts2010.gad
(LVL)

Izmaks ts
2010.gad (LVL)

Atlikums
31.12.2010.(LVL)

3086665

3084405

106156

1077

x

x

1339

92

x

x

417

622

x

x

400

334

x

x

497

29

x

x
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Piez me Nr. 5.7. Norēķini par nodokļiem

Nodokļa veids

Pievienot s
vērt bas nodoklis
Soci l s
apdrošin šanas
iemaksas
Iedz vot ju
ien kuma
nodoklis
Dabas
resursu
nodoklis
Kopā:

Atlikums
uz 31.12.
2009.LVL

Aprēķin ts
2010.
gad
LVL

Aprēķn
-tas soda
naudas
un
kavējum
a naudas
LVL
9

Samaks ts
2010.
gad
LVL

2522

28785

21378
D- 53

1009652

1004585

15847

561754

560835

1381

3376

3554

K-41128
D-53

1603567

9

27

Korekcijas
starp
nodokļu
veidiem
+;-

29689

1598716

Precizēts par
Iepriekšējogadu
+;-

Atlikums
31.12.
2010.
LVL

57

1684

-140

1274

27526

140

-802

16104

1203
0

529

46517
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Piez mes Nr. 5.1.5., 5.9. Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem
N.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
Kop

N kamo periodu ie ēmumu veids
(ja ES projekts, tad projekta
nosaukums un l guma Nr.)
ES projekts SII-040 Interreg III B
D vin jum sa emta dz vojam
m ja
D vin jum
sa emtie
saimnieciskie pamatl dzekļi
Ziedojumi un d vin jumi naud
Nekustam pašuma nodoklis p rmaksa
Maksa par izgl t bas iest žu
sniegtajiem pakalpojumiem p rmaksa
Komun lie
pakalpojumi
p rmaksa
Zemes noma – p rmaksa

Saist bu
summa uz
31.12.2010.
LVL
1393
2514

stermi a sast v
summa (LVL)

Ilgtermi a sast v
summa (LVL)

1393
51

0
2463

5467

1243

4224

3336
3312

3336
3312

0
0

2472

2472

0

129

129

0

15
18638

15
11951

0
6687

N kamo periodu ie ēmumi tiks atz ti p rskata perioda ie ēmumos: ēka - 49
gadu laik , saimnieciskie pamatl dzekļi l dz 9 gadiem. P rmaksas par nekust mo
pašumu nodokļi, komun liem maks jumiem, par izgl t bas iest žu sniegtajiem
pakalpojumiem un zemes nomu tiek atz tas 2011.gad .
ZEMBILANCE
Zembilances
1
Nomātie akt vi
1.Zembilances akt vi
1.1. Nom tie pamatl dzekļi
1.6. Sa emam s soda un kavējuma naudas
1.7. Pras bas par prettiesisk ceļ atsavin tiem
akt viem
1.8. Citi zembilances akt vi
2.Zembilances pras bas
2.2. Sa emam s soda naudas
2.4. Pras bas par prettiesisk ceļ atsavin tiem
akt viem
3. Zembilances saist bas
Zembilances pas vi
3.1.N kotnes maks jumi saska ar l gumiem,
kas noslēgti par rvalstu finanšu pal dz bas un
Eiropas Savien bas politikas instrumentu
finansētajiem projektiem
3.2.N kotnes maks jumi saska ar l gumiem
un vad bas lēmumiem par pamatl dzekļu
ieg di, iz emot tos, kas slēgti par rvalstu
finanšu pal dz bas un Eiropas Savien bas
politikas instrumentu finansētajiem projektiem

Uz p rskata
perioda
beig m
3
6273
640550
x
21658
832

Uz p rskata
gada
s kumu
4
x
128823
75
x
x

Z.1.3.
Z.1.4.

618060
x
x
x

128748
21893
20595
1298

489312
-21893
-20595
-1298

Z.9.5.
9.5.
9.5.1.

x
1865306
372412

556010
x

-556010
1309296
372412

9.5.2.

3325

Piez mes
Nr.
2
0.1.
9.1.
Z.1.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.9.

28

Izmai as
( + , -)
5
6273
511727
-75
21658
832

3325
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1
3.3. Sa emtie, bet neapmaks tie avansa rēķini
3.4. N kotnes nomas maks jumi
3.5. Izsniegtie galvojumi

2
9.5.3.
9.5.4.
9.5.6.

3
279
1423
1487867

4

5
-6900
823
939636

7179
600
548231

Detalizēta informācija par zembilances poste iem
N.
p. k.

1.
2.
3.
4.

Zembilances poste a veids
2
0.1. Nomātie akt vi
Zeme
Zeme
9.1.3. Sa emamās soda un
kavējuma naudas
9.1.4. Pras bas par prettiesiskā
ceļā atsavinātiem akt viem

Summa uz
31.12.2010.
LVL
3
6273
4457
1816
21658
832

6.
7.

9.1.9.Citi zembilances akt vi
Lietošan
nodotais
tri
nolietojamais invent rs, ap ērbi,
apavi, veļa un gultas veļa
Saimnieciskie pamatl dzekļi
Saimnieciskie pamatl dzekļi

8.

Datortehnika

8284

9.

Datortehnika

754

10.

Datortehnika

23383

11.

Datortehnika

65052

5.

12.
13.
14.

15.

tri nolietojamais invent rs
tri nolietojamais invent rs
M c bu l dzekļi
9.5.Zembilances pas vi
N kotnes maks jumi saska
ar
l gumiem, kas noslēgti par rvalstu
finanšu pal dz bas un Eiropas
Savien bas politikas instrumentu
finansētajiem projektiem

618060
494961

618
534

340
937
23197

212190
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Atšifrējums (patapin juma l guma (dokumenta) Nr.,
iest des, organiz cijas, uz ēmuma nosaukums)
4
12.10.2010.g.l gums Nr.108 , priv tpersona
28.10.2010.g.l gums Nr.111, priv tpersonas
Aprēķin tais N N pamatpar da palielin jums un
kavējuma nauda
Uzs kti krimin lprocesi par z dz b m Ludzas novada
iest dēs, tai sk.
-Ludzas tautas nams- 11 Ls (noilgums 2011.g.)Ludzas pilsētas imn zija- 40 Ls (noilgums 2012.g)
-Rundēnu PII- 76 Ls (uzs kts krimin lprocess
11.09.2009.0
-Bri u tautas nams -109 Ls (noilgums 2013.g.)
-Bērnu nams-patversme „ bel te”-596 Ls
(18.06.2008.g.izpildraksts par nodar to zaudējumu)
Ludzas novada pašvald bas iest des
1999.g.l gums no Sorosa fonda
01.03.2010.g. pavadz me Nr.V34859 , AS R gas piena
kombin ts
03.08.2009.g. l gums Nr.14 , biedr ba Latgales re iona
att st bas a ent ra
28.01.2005.g. l gums Nr. 2205/LNBP.1-3/2
LR
Kult ras ministrija
29.06.2006.g. l gums Nr.14.1-14/104-06 , LR IZM
izgl t bas satura un eksamin cijas centrs
17.12.2004. l gums 225-39/2004/VVBIS , VA
Kult ras inform cijas sistēmas
1999.g.l gums no Sorosa fanda
03.08.2009.g. l gums Nr.14 , biedr ba Latgales re iona
att st bas a ent rs
29.06.2006.g. l gums Nr.14.1-14/104-06 , LR IZM
izgl t bas satura un eksamin cijas centrs
M.Ezerkrasta ielas rekonstrukcija:
14.07.2010.l gums
P-258/2010
,
J.D vi š,
autoruzraudz ba- 500 Ls;
14.07.2010. l gums I-70/2010, SIA „SanMar b ve”,
b vdarbi- 209640 Ls;
21.07.2011.l gums
P-262/2010.,S.Lohovs,
b vuzraudz ba- 500 Ls;
14.07.2010.l gums P-257/2010, SIA „REM PRO”,
autoruzraudz ba- 800 Ls;
14.07.2010.l gums
P-259/2010,
J.Aļimovs,
b vuzraudz ba- 750 Ls
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

2
N kotnes maks jumi saska
ar
l gumiem, kas noslēgti par rvalstu
finanšu pal dz bas un Eiropas
Savien bas politikas instrumentu
finansētajiem projektiem
N kotnes maks jumi saska
ar
l gumiem, kas noslēgti par rvalstu
finanšu pal dz bas un Eiropas
Savien bas politikas instrumentu
finansētajiem projektiem
N kotnes maks jumi saska
ar
l gumiem, kas noslēgti par rvalstu
finanšu pal dz bas un Eiropas
Savien bas politikas instrumentu
finansētajiem projektiem
N kotnes maks jumi saska
ar
l gumiem, kas noslēgti par rvalstu
finanšu pal dz bas un Eiropas
Savien bas politikas instrumentu
finansētajiem projektiem
N kotnes maks jumi saska
ar
l gumiem, kas noslēgti par rvalstu
finanšu pal dz bas un Eiropas
Savien bas politikas instrumentu
finansētajiem projektiem
N kotnes maks jumi saska
ar
l gumiem, kas noslēgti par rvalstu
finanšu pal dz bas un Eiropas
Savien bas politikas instrumentu
finansētajiem projektiem
N kotnes maks jumi saska
ar
l gumiem un vad bas lēmumiem
par pamatl dzekļu ieg di, iz emot
tos, kas slēgti par rvalstu finanšu
pal dz bas un Eiropas Savien bas
politikas instrumentu finansētajiem
projektiem
Sa emti , bet neapmaks tie avansa
rēķini
Sa emti , bet neapmaks tie avansa
rēķini
Zemes nomas maks jumi
Zemes nomas maks jumi
Zemes nomas maks jumi
Izsniegts galvojums SIA „Ludzas
apsaimniekot js”
Izsniegts galvojums SIA „Ludzas
apsaimniekot js”
Izsniegts
galvojums
SIA
„Austrumlatgales
atkritumu
apsaimniekošanas sabiedr ba”
Galvots studiju kred ts
Galvots studējoš kred ts
Kopā

3
80004

66442

11210

1464

4
Rundēnu pagasta ielu rekonstrukcija
29.09.2010.l gums
P-339/2010,
S.
Adrickis,
b vuzraudz ba- 600 Ls;
28.09.2010.l gums I-81/2010, SIA „Ceļi un tilti”,
b vdarbi- 79404 Ls
Pure u pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija
29.09.2010.l gums
P-338/2010,
S.
Adrickis,
b vuzraudz ba- 700 Ls;
28.09.2010.l gums I-80/2010, SIA „Agroķ mija”,
b vdarbi- 65742 Ls
Piebrauktuves pie daudzdz vokļu m j m Martišu c.
29.09.2010.l gums
P-337/2010,
S.
Adrickis,
b vuzraudz ba- 400 Ls;
27.09.2010.l gums I-79/2010, SIA „Ceļi un
tilti”, b vdarbi- 10810 Ls
denssaimniec bas att st ba Istras pagast
12.10.2009.
l gums
Nr.23,
SIA
ITBB,
autoruzraudz ba, groz jumi 28.12.2010.

854

denssaimniec bas
un
kanaliz cijas
sistēmu
rekonstrukcija Rundēnu ciem
18.06.2010.. l gums Nr.P-238/2010, SIA ITBB,
autoruzraudz ba, groz jumi 28.12.2010.

248

Viduslaiku pilsdrupu fragmentu renov cija
26.07.2010.l gums
P-272/2010,
P.Miķelsons,
b vuzraudz ba

3325

11.11.2010.l gums Nr.P-393/2010 , SIA „Ludzas
apsaimniekot js”, b vdarbi- trotu ra atjaunošana
Kr.Barona iel

200

300
669
454
776900

28.12.2010. rēķ.Nr. 362-L, Latvijas pašvald bu
savien ba
27.12.2010. rēķ.Nr. LSK014, Latvijas svarcelšanas
klubs
05.01.2009.g.l gumsNr.13/2009,priv tpersona
12.10.2010.g.l gums Nr.108, priv tpersona
28.10.2010.g.l gums Nr.111, priv tpersonas
20.05.2009.g.l gums Nr.G/09/157, LR Valsts kase

602630

27.12.2010.g. l gums nr.G/10/1149, LR Valsts kase

108014

13.11.2006.g.l gums
Nr.G/F06/640,
07.04.2010.g.l gums Nr.G/F10/244 , LR Finanšu
ministrija
28.11.2003.g. galvojums, AS „Latvijas Unibanka”
28.11.2003.g. galvojums, AS „Latvijas Unibanka”

79

136
187
512 130

30
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3.2. Darb bas finansiālie rezultāti
2010.gada faktiskie ie ēmumi un izdevumi atspoguļoti p rskat
finansi lajiem rezult tiem (7.pielikums).

31

par darb bas
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4. Iepriekšējos divos gados veiktais, kā ar kārtējā gadā
plānotie pasākumi teritorijas att st bas plāna stenošanā
Ludzas novada att st bas programma 2011. – 2017. gadam izstr de tika
uzs kta, pamatojoties uz Ludzas novada domes 22.10.2009. sēdes lēmumu „Par
Ludzas novada att st bas programmas 2010. – 2016.gadam izstr des uzs kšanu”
(protokols Nr.13, 81.§). Saska ar Vides p rraudz bas valsts biroja 07.12.2010.
lēmumu Nr. 38 „Par stratē isk ietekmes uz vidi novērtējuma proced ras
piemērošanu”, Ludzas novada att st bas programmai tika izstr d ts Vides p rskats.
Att st bas programmu un Vides p rskatu izstr d ja pašvald bas speci listi,
konsultējoties ar valsts instit ciju un iest žu darbiniekiem.
Sabiedr bas l dzdal bas k rt bu pašvald bas att st bas proces nosaka
2009.gada 25.augusta
MK noteikumi Nr.970 „Sabiedr bas l dzdal bas k rt ba
att st bas pl nošanas proces ”.
Noteikumi paredz sadarb bas p rst vju l dzdal bu daž dos Att st bas
programmas izstr des posmos, piedaloties sabiedriskaj s apspriedēs, iesaistoties darba
grup s, vai ar Att st bas programmas izstr des laik par to paužot savu viedokli
(mutv rdos, rakstiski).
Lai izzin tu iedz vot ju viedokli par Ludzas novada
n kotni, att st bas iespēj m, problēm m un to iespējamiem risin jumiem, 2009.gada
nogalē pašvald ba veica iedz vot ju aptauju. Aptaujas anketas tika izplat tas vis s
novada teritori laj s vien b s un vis att st bas programmas izstr des laik t s bija
ieejamas pašvald bas m jas lap .
Uz aptaujas jaut jumiem atbildēja 191 novada iedz vot js. Liel k daļa
respondentu – 81% ir vecum no 30 – 59 gadiem. 28% aptauj to dz vo pilsēt , 72 % lauku teritorij . Trešdaļa respondentu ir v rieši un divas trešdaļas – sievietes. 32% no
aptauj tajiem ir ar augst ko izgl t bu un 58 % ar vidējo izgl t bu. Visakt v kie bija
Rundēnu pagasta iedz vot ji (5,1%), un Istras pagasta iedz vot ji (3,6%). Iedz vot ju
aptaujas rezult ti tika apkopoti un publicēti pašvald bas m jas lap :
http://www.ludzaspils.lv/?cat=316&lang=lv.
Ludzas novada att st bas programmas 2011. – 2017.gadam 1.redakcijas
publisk apspriešana notika vienlaic gi ar Vides p rskata 1.redakcijas publisko
apspriešanu no 2011.gada 1. febru ra l dz 2011.gada 15.martam. Publisk s
apspriešanas laik tika nodrošin ta Att st bas programmas un Vides p rskata
1.redakcijas pieejam ba novada administrat vaj s telp s un elektroniskai pašvald bas
interneta port l www.ludzaspils.lv. Att st bas programmas un Vides p rskata
1.redakcijas sabiedrisk s apspriešanas san ksme tika organizēta 2011.gada 25.febru r
plkst. 15.00 Ludzas novada pašvald bas z lē, Rai a iel 16, Ludz . Sabiedrisk s
apspriešanas san ksme tika maz apmeklēta un publisk s apspriešanas laik nav
sa emts neviens organiz ciju, iest žu un iedz vot ju iesniegums ar priekšlikumiem
vai iebildumiem par izstr d t s Att st bas programmas un Vides p rskata 1.redakciju.
Pēc lēmuma pie emšanas par Att st bas programmas un Vides p rskata 1.redakcijas
nodošanu publiskai apspriešanai, abi dokumenti tika iesniegti Valsts vides dienesta
Rēzeknes re ion lajai vides p rvaldei, Vesel bas inspekcijai, Latgales pl nošanas
re ionam un Dabas aizsardz bas p rvaldes R znas nacion l parka administr cijai
atzinuma sa emšanai. Visi augst kminēto iest žu atzinumi ir pozit vi, atzinumos
izteiktie priekšlikumi un ieteikumi tika emti vēr izstr d jot Att st bas programmas
un Vides p rskata gala redakciju.
Par att st bas programmas uzraudz bu atbild g instit cija ir Ludzas novada
pašvald bas Att st bas un nekustam pašuma nodaļa. T s galvenais uzdevums ir vad t
un koordinēt uzraudz bas procesu, identificējot, vai att st bas programm definēto
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r d t ju sasniegšana norit k
pl nots. Att st bas programmas stenošanas
monitoringam izmanto valsts statistikas datus, inform ciju, kas ieg ta, veicot vides
monitoringu, k ar citu inform ciju, kas ir pieejama. S kot ar att st bas programmas
spēk st šan s gadu, pamatojoties uz inform cijas sistēm apkopotajiem datiem,
Att st bas un nekustam pašuma nodaļa sagatavo ikgadējo uzraudz bas zi ojumu par
att st bas programmas ieviešanu. Lai konstatētu Ludzas novada att st bas programmas
2011. – 2017. gadam stenošanas rad to ietekmi uz vidi, j veic pl nošanas dokumenta
realiz cijas novērtējums un 2015. gad j izstr d monitoringa zi ojums, kas
j iesniedz Vides p rraudz bas valsts biroj .
Ludzas novada att st bas programma 2011. – 2017. gadam un Vides p rskats ir
apstiprin ti ar Ludzas novada domes 2011.gada 10.maija sēdes lēmums Nr.4 „Par
Ludzas novada att st bas programmas 2011.-2017.gadam un Vides p rskata gal g s
redakcijas apstiprin šanu”.
2011.gada 25.maij Vides aizsardz bas un re ion l s att st bas ministrij
notika Koordin cijas padomes sēde, kur tika izskat ta Ludzas novada att st bas
programma 2011.-2017.gadam un ES fondu darb bas programmas „Infrastrukt ra un
pakalpojumi” 3.6.2.1. aktivit tes „Atbalsts novada pašvald bu kompleksai att st bai”
projekta ideja „Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo
teritoriju pieejamības veicināšanai”.
Koordin cijas padome vienbals gi atbalst ja Ludzas novada att st bas
programmu 2011.-2017.gadam un projekta ideju.
Saska ar Ludzas novada domes 2011.gada 27.janv ra lēmumu "Par Ludzas
novada teritorijas pl nojuma izstr des uzs kšanu, darba uzdevuma apstiprin šanu "
(prot. Nr.1, 48.§) tika uzs kta jauna Ludzas novada teritorijas pl nojuma izstr de.
Teritorijas pl nojuma izstr dei tika piesaist ti eksperti no SIA „Re ion lie projekti”.
Teritorijas pl nojuma pl notais izstr des laika grafiks:
1. Ludzas novada teritorijas pl nojuma pirm s redakcijas sagatavošana un
teritorijas pl nojuma pirm s redakcijas nodošana sabiedriskai apspriešanai – l dz
2012.gada apr lim.
2. Lēmums par Ludzas novada teritorijas pl nojuma apstiprin šanu un Ludzas
novada saistošo noteikumu izdošanu – l dz 2012.gada decembrim.
Ludzas novada teritorijas pl nojums tiek izstr d ts Eiropas Soci l fonda
l dzfinansēt projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/033/053 „ Ludzas novada
teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros.

4.1. Noz m gākie pasākumi novada att st bā 2010. gadā
4.1.1. Pašvald bas dz vojamā fonda stāvoklis un veiktie pasākumi tā uzturēšanai
Pašvald bas dz vojamais fonds pilsēt sast v no 209 m j m. 2010. gad tika veikta
jumta nomai a daudzdz vokļu m jai T lavijas iel 6, Ludz par summu Ls 7211.63
apmēr . Kapit li remontēti malkas šķ i Parku iel 42, Ludz un 18.Novembra iela 7,
Ludz Ls 7392,84 apmēr . Uzst d ts jauns siltummezgls daudzdz vokļu m jas Latgales
iel 242A Ls 2350 un katlu m j Latgales šķērsiela. 2 frekvenču p rveidot js Ls 980
apmēr .
2010. gad SIA „Ludzas apsaimniekot js” dz vojam fonda sak rtošanai un
uzturēšanai no m ju uzkr jumiem veica sekojošus pas kumus: siltummezglu remonts,
sanit ro mezglu remonts, betona apmaļu ier košana, rējo durvju uzst d šana, k p u telpu
kosmētisko remonts, jumta remonts. Kop dz vojam fonda uzkr jumu patēri š 2010.
gad – Ls 221843,37.
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Ludzas novada pagastos ir apsekots pašvald bas dz vojamais fonds. Pure u,
Nirzas, Isnaudas, Istras pagast dz vokļi ir novecojuši, j iegulda lieli l dzekļi to
renov cij .
4.1.2. dens apgādes un kanalizācijas sistēmas raksturojums un veiktie pasākumi
Ludzas pilsētas centralizēt
densapg des sistēma aptver 60% no pilsētas
teritorijas un apkalpo ~71% iedz vot ju un ~95 % komercuz ēmumus un iest žu.
Apmēram 90% centralizēt s densapg des sistēmas lietot ju dz vokļos ir uzst d ti dens
skait t ji. Pagastos centralizēt s densapg des sistēmas apkalpo vidēji 49 % no ciemu
iedz vot jiem, k ar uz ēmumus un iest des.
2009.gad ES Kohēzijas fonda l dzfinansēt projekta „ denssaimniec bas att st ba
Ludzas pilsēt " ietvaros tika uzs kti densapg des t klu b vniec bas un rekonstrukcijas
darbi. Projekta stenošanas rezult t tiks veikta pazemes dens rezervu ra un dens s k u
stacijas b vniec ba, atjaunoti 3 artēziskie urbumi, atjaunoti ap 8163 m un paplašin ti ap
7520 m densapg des t klu.
2009. – 2010.gad par piešķirtiem valsts dot cijas novada infrastrukt ras att st bai
l dzekļiem notiek densapg des sistēmas rekonstrukcijas darbi Brigu, Istras, Pildas,
Pure u un Rundēnu pagastos. 2011. – 2014. gados tiek pl nota densvada t klu
rekonstrukcija Cirmas pagasta Tut nu ciem un dens atdzelžošanas stacijas b vniec ba
Nirzas pagasta Kušneru ciem .
Centralizēt kanaliz cijas sistēma ir Ludzas pilsēt , savuk rt lauku pagastu
centros un daž s lauku apdz votaj s viet s ir daļēja centralizēt kanaliz cijas sistēma.
Sadz ves notek de i no apdz votaj m viet m galvenok rt tiek sav kti kanaliz cijas
sistēm , novad ti uz notek de u att r šanas iek rt m (NAI) un pēc att r šanas denstecēs
vai denstilpnēs.
Ludzas pilsētas centralizēt kanaliz cijas sistēma aptver aptuveni 48 % no pilsētas
teritorijas un apkalpo 63% iedz vot ju un aptuveni 90% komercuz ēmumu un iest žu.
Pagastos centralizēt s densapg des sistēmas apkalpo vidēji 43 % ciemu iedz vot ju, k
ar uz ēmumus un iest des. Kanaliz cijas sistēmas, notek de u att r šanas iek rtas un
izmantojam s att r šanas tehnolo ijas daudzviet ir novecojušas. Pagastu p rvalžu
komun lie dienesti, kas nodarbojas ar densapg des un kanaliz cijas jaut jumiem,
visbiež k veic cauruļvadu pl sumu un aizsērēšanas novēršanu, notek de u att r šanas
iek rtu un kanaliz cijas s k u apkalpošanu, bet nav spēj gi veikt tehnolo isk rež ma
uzlabošanas, sistēmas rekonstrukcijas pas kumus.
2009.gad ES Kohēzijas fonda l dzfinansēt projekta „ denssaimniec bas att st ba
Ludzas pilsēt " ietvaros tika uzs kti kanaliz cijas t klu un iek rtu b vniec bas un
rekonstrukcijas darbi. Projekta stenošanas rezult t tiks veikta kanaliz cijas s k u
stacijas b vniec ba, 4 kanaliz cijas s k u staciju rekonstrukcija, notek de u att r šanas
iek ru rekonstrukcija, ap 677 m kanaliz cijas t klu atjaunošana un ap 4352 m
kanaliz cijas t klu paplašin šana. 2009. – 2010.gad par piešķirtiem valsts dot cijas
novada infrastrukt ras att st bai l dzekļiem notiek kanaliz cijas sistēmas rekonstrukcija
Istras un Isnaudas pagast . 2011. – 2014. gados tiek iepl nota kanaliz cijas sistēmas
rekonstrukcija Brigu, ukšu, Pildas un Pure u pagast , k ar kanaliz cijas sistēmas
ier košana Rundēnu pagast .
4.1.3. Siltumapgādes sistēmas raksturojums un veiktie pasākumi
Ludzas novad tiek izmantoti daž di tehnisk s siltumapg des veidi:
centralizēta siltumapg des sistēma, lok l apkure un individu l apkure. Karst dens
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apg de tiek nodrošin ta vai nu centralizēti vai ar individu li. K kurin m veids
siltumapg des nodrošin šanai p rsvar tiek izmantota koksne, ogles, malka, granulas
un šķelda, atsevišķi uz ēmumi izmanto ar šķidro kurin mo (d zeļdegvielu) un
akme ogles. Centralizēt siltumapg de Ludzas novad tiek nodrošin ta Ludz ,
Rundēnu pagasta Rundēnos un Cirmas pagasta Tut nos, k ar daļ pagastu centru
dz vojamos kvart los. Cirmas pagasta Tut nu ciem siltumapg des sistēma sast v no
katlum jas un siltumt klu sistēmas, kopgarum 619 m. Katlu m j ir uzst d ts katls
UK – 800 ar kopējo jaudu 0.8 MW. K kurin mais tiek izmantota malka. Šobr d
siltumener ijas patērēt ji ir: 4 dz vojam s m jas (45 dz vokļi), pagasta ēka, t.sk.
pagasta p rvalde, bibliotēka, medpunkts, Latvijas Pasts nodaļa un SIA "Alfeja"
veikals. Ludzas pilsēt siltumapg di nodrošina:
SIA “Ludzas Bio-ener ija” – siltuma ražot js;
SIA “Ludzas apsaimniekot js” – siltuma ražot js (katlum ja Lauktehnikas
rajon ) un siltuma pieg d t js.
Apkurei pieslēgto daudzdz vokļu dz vojamo m ju skaits ir 92 dz vojam s
m jas un 24 juridisk s personas, t.sk., Lauktehnikas rajon 4 dz vojam s m jas.
Kopum apkurei pieslēgti 2 385 dz vokļi. 1 936 dz vokļu iedz vot ji pieslēgušies
karst dens lietošanai. Vis m daudzdz vokļu m j m ir uzst d ti jaunie siltummezgli
un siltumener ijas skait t ji, lai iedz vot ji var sekot l dz siltumener ijas patēri am.
2010. gad tika turpin ta katlum jas pak peniska rekonstrukcija Ludzas
pilsēt Lauktehnikas rajon .
4.1.4. Atkritumu savākšanas sistēmas raksturojums un veiktie pasākumi
2010. gad SIA „Ludzas apsaimniekot js” slēdza individu los l gumus par
atkritumu izvešanu. 2010.gad tika noslēgti 268 jauni l gumi par atkritu sav kšanu un
izvešanu.
Atkritumu nodošanas poligons atrodas 65 km att lum no Ludzas, kur 1 tonna
atkritumu izmaks Ls 19, 50 + PVN.
Ludzas pilsēt un pagastos cietie sadz ves atkritumi tiek sav kti atkritumu
konteineros. B vgruži un gruži tiek sav kti ar lielgabar ta konteineriem vai traktora
piekabē.
Pilsētas att r šanas iek rtu rajon (R pniec bas 2a) ir ier kots atkritumu
šķirošanas cehs. Pašlaik tiek šķirots pap rs un kartons, k ar polietilēna plēves, stikla
un plastmasas pudeles, met ls, ieg d ta jauna prese ar 30 tonnu jaudu. Ludzas pilsētas
dome un SIA “Ludzas apsaimniekot js” akt vi sadarbojas ar Latvijas Zaļo Punktu.
Pilsēt uzst d ti „dzeltenie konteineri”, notika daž di konkursi un akcijas, aicinot
iedz vot jus šķirot atkritumus.
2010. gad nodots 66,890 tonnu pap ra, kartona, 13,400 tonnu stikla,
plastmasas – 5,975 t, dzelzs – 2,150 t.
4.1.5. Svar gākie pasākumi teritorijas labiekārtošanā
2010. gad tika turpin ta pilsētas apzaļumošana, trotu ru ier košana. 2010.
gad pilsēt tika intens vi izgriezti vecie koki, paši papeles, kas bija par iemeslu
daudzu aler iskiem simptomiem. Pilsētniekiem atp tai rad ts vēl viens jauks st r tis
pilsētas park .
Pēdējos gados paša uzman ba tiek pievērsta pilsētas apzaļumošanai. Ik
pavasari tiek veidotas kr š as ziedu piram das, sak rtoti trotu ri. Pilsētas park
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atjaunots – izt r ts, paplašin ts, apzaļumots d ķis, uzb vēts akmens d rzs, tilti š un
kask de. Pilsēt izveidotas jaunas puķu dobes, sak rtoti pieminekļi, skvēri.
Veiksm gas sadarb bas rezult t ar Krievijas ener lkonsul tu 2010. gad tiek
sak rtotas Otr Pasaules kara upuru piemi as vietas Ludzas pilsēt , Istras un Rundēnu
pagastos.
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5. Zvērināta revidenta zi ojums par pašvald bas 2010. gada pārskatu
Ludzas novada pašvald bas 2010. gada p rskata rev zijas veikšanai tika
uzaicin ta SIA „Birutas birojs”.
Neatkar gu revidentu zi ojums
Ludzas novada domei
Zi ojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši Ludzas novada pašvald bas (turpm k tekst „Pašvald bas”)
2010.gada finanšu p rskata rev ziju. Revidētais finanšu p rskats ietver 2010.gada
31.decembra p rskatu par iest des finansi lo st vokli – veidlapa Nr.1 „Bilance”,
2010.gada p rskatu par darb bas finansi lajiem rezult tiem – veidlapa Nr.4-3, pašu
kapit la (neto akt vu) izmai u p rskatu – veidlapa Nr.4-1, naudas pl smas p rskatu –
veidlapa Nr.2-NP, finanšu p rskatu pielikumus, kas noteikti LR Ministru Kabineta
noteikumu Nr.777 „Gada p rskatu sagatavošanas k rt ba” 4.5. punkt , gr matved bas
uzskaites pamatprincipu aprakstu, p rskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par
budžeta izpildi.
Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu
Vad ba ir atbild ga par š finanšu p rskata sagatavošanu un taj sniegt s inform cijas
patiesu atspoguļošanu saska ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.777 „Gada
p rskatu sagatavošanas k rt ba”. Š atbild ba ietver t du iekšēj s kontroles
izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu p rskatu, kas nesatur ne
kr pšanas, ne kļ du izrais tas b tiskas neatbilst bas, sagatavošanu un patiesu
atspoguļojumu, piemērotas gr matved bas politikas izvēli un lietošanu, k ar
apst kļiem atbilstošu gr matved bas aplēšu sagatavošanu.
Revidenta atbildība
Mēs esam atbild gi par atzinumu, ko, pamatojoties uz m su veikto rev ziju, izsak m
par šo finanšu p rskatu. Mēs veic m rev ziju saska
ar Latvij atz tajiem
Starptautiskajiem rev zijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums j ievēro ētikas
pras bas un j pl no un j veic rev zija t , lai ieg tu pietiekamu p rliec bu par to, ka
finanšu p rskatos nav b tisku neatbilst bu.
Rev zija ietver proced ras, kas tiek veiktas, lai g tu rev zijas pier d jumus par finanšu
p rskat uzr d to summu un atkl t s inform cijas pamatot bu. Proced ras tiek
izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesion lu vērtējumu, ieskaitot kr pšanas vai
kļ du izrais tu b tisku neatbilst bu riska novērtējumu finanšu p rskat . Veicot šo riska
novērtējumu, revidents em vēr iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošin tu
finanšu p rskata sagatavošanu un taj sniegt s inform cijas patiesu atspoguļošanu, ar
mērķi noteikt apst kļiem piemērotas rev zijas proced ras, bet nevis lai izteiktu
atzinumu par kontroles efektivit ti. Rev zija ietver ar pielietoto gr matved bas
uzskaites principu un noz m gu pašvald bas vad bas izdar to pie ēmumu pamatot bas,
k ar finanšu p rskat sniegt s inform cijas visp rēju izvērtējumu.
Uzskat m, ka m su ieg tie rev zijas pier d jumi ir pietiekami un atbilstoši m su
rev zijas atzinuma izteikšanai.
Atzinums
M supr t iepriekš minētais finanšu p rskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par
Ludzas novada pašvald bas finansi lo st vokli 2010.gada 31.decembr , k ar par t s
finanšu rezult tiem un naudas pl sm m 2010.gad saska ar 2010.gada 17.augusts
LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 777 “Gada p rskatu sagatavošanas k rt ba”.
Zi ojums par vad bas zi ojuma atbilst bu
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Mēs esam iepazinušies ar ar vad bas zi ojumu par 2010.gadu, kas atspoguļots gada
p rskata sadaļ Vad bas zi ojums – ZINO, un neesam atkl juši b tiskas neatbilst bas
starp šaj vad bas zi ojum un 2010.gada finanšu p rskat atspoguļoto finanšu
inform ciju.
SIA BIRUTAS BIROJS
zvērin tu revidentu komercsabiedr ba
licence Nr. 9
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKST TS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA Z MOGU
Biruta Novika
Atbild b zvērin t revidente
Sertifik ta Nr.106
Valdes priekšsēdēt ja
Ludza, Latvija
2011.gada 14.apr l
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6. Ludzas novada domes lēmums par 2010. gada pārskatu
2011.gada 28.apr l Ludzas novada domes sēdē tika apstiprin ts Ludzas
novada pašvald bas 2010.gada p rskats.
2011.gada 28.apr ļa sēdes protokola Nr. 7, 46.§ izraksts

Par Ludzas novada pašvald bas 2010. gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald b m” 21.panta
pirm s daļas 2.punktu, Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas,
teritori l s un att st bas past v g s komitejas, soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu
past v g s komitejas 2011.gada 27.apr ļa kop g s sēdes atzinumu, atklāti balsojot
„par” – 14 balsis „pret” - nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvald bas 2010.gada p rskatu:
1.1. Ludzas novada pašvald bas bilanci uz 2010.gada 31.decembri ar akt viem
Ls 28 512 861, pašu kapit lu Ls 19 778 677 un saist b m Ls 8 734 184 saska ar
1.pielikumu;
1.2. 2010.gada pamatbudžeta gada izpildes rezult tu 1 395 373 latu apmēr ,
2010.gada speci l budžeta (neieskaitot ziedojumus un d vin jumus) gada izpildes
rezult tu „ -271 527” latu apmēr , 2010.gada ziedojumu un d vin jumu gada izpildes
rezult tu 2 882 latu apmēr saska ar 2.pielikumu.
Sēdes vad t ja
A.Gendele
Protokoliste
I.Vonda

(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)

2010.gada Ludzas novada pašvald bas gada p rskats piln apjom pieejams
Ludzas novada domes Finanšu un gr matved bas nodaļ , bet 2011.gada 28.apr ļa
lēmuma pielikumi Nr. 1. un 2. skat t pielikumos publiskajam p rskatam Nr. 5. un 7.
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7. Pašvald bas l dzdal ba projektos, invest ciju piesaiste
Ludzas novada pašvald ba akt vi str d pie projektu izstr des un invest ciju piesaist šanas. Lai nodrošin tu novada l dzsvarotu un
ilgtspēj gu att st bu, projektu aktivit tes tika pl notas gan lauku teritorij s, gan Ludzas pilsēt .
Ludzas novada pašvald bas stenojamie un iesniegtie projekti tika apkopoti tabul s Nr. 1.
1. tabula

7.1. Ludzas novada pašvald bas realizētie un uzsāktie projekti
Nr.p.k.
1

1.

2.

3.

4.
5.

Projekta nosaukums; projekta numurs; programma
2

„Latvijas un Bulgārijas reģionu sabiedriskā sadarb ba bērnu ar
pašām vajadz bām integrācijai izgl t bas procesā”; akron ms:
LABU for CHILDREN
Nr. 2009-1-LV2-COM13-00662
„Harmoniska pārrobežu sadarb ba satiksmes droš bas
uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā”;
akron ms: LATLIT TRAFFIC
Nr. LLI-006
Latvijas – Lietuvas p rrobežu sadarb bas programma
„Izgl t bas iestāžu informatizācija”
Nr. 2009/0323/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/578
ERAF
„T rāku un zaļāku kopienu veidošana Latvijas – Lietuvas
austrumu pierobežas reģionos” (CBC Green Investments)
LLII-100
„Ludzas vecpilsētas t risma objektu renovācija t risma
att st bai”
„ Valsts noz mes pilsētb vniec bas pieminekļu saglab šana, atjaunošana un
infrastrukt ras piel gošana t risma produktu att st bai”

Projekta stenošanas
laiks
3

Projekta kopējā summa
4

Pašvald bas
l dzfinansējums
5

2009. gada augusts - 24 991 EUR
2011. gada j lijs

3 512,75 LVL

2009. gada febru ris - 29046,43 LVL
2011. gada augusts

4357 LVL

2010. gads - 2011. gads

91232,70 LVL

Nav vajadz gs

2010. gads

14 989.00 EUR
(10 534.33 LVL)

2248.35 EUR
(1580.15 LVL)

2010. gads - 2012. gads

285 053.40 LVL

63765,40 LVL
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1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2

3

4

5

„Kult rvēsturiskās vides un trad ciju saglabāšana Ludzas
novada ukšu pagastā”
"Lauku ekonomikas daž došana un dz ves kvalit tes veicin šana
vietējo att st bas stratē iju stenošanas teritorij "
„Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana kult rvides saglabāšanai
un popularizēšanai Ludzas novada Istras pagastā”
"Lauku ekonomikas daž došana un dz ves kvalit tes veicin šana
vietējo att st bas stratē iju stenošanas teritorij "
"Veco ļaužu apr pes mājas "Raipole" darb bas apstākļu
uzlabošana un apr kojuma iegāde"
"Lauku ekonomikas daž došana un dz ves kvalit tes veicin šana
vietējo att st bas stratē iju stenošanas teritorij "
„Materiāli tehniskās bāzes pilnveide kvalitat vai dabaszināt u
apguvei Ludzas 2.vidusskolā”
Nr.2009/0067/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/054
ERAF

2010. gads

7523,78 LVL

1554,5 (+ PVN)

2010. gads

7556,45 LVL

1561,25 (+PVN)

2010. gads

3974,41 LVL

1510,94 LVL

2009. gads - 2010. gads

98 392 LVL

Jauniešu akt vās atp tas laukuma izveide Ludzas pilsētas Centra
rajonā
IZM
Ludzas 2. vidusskolas infrastrukt ras pielāgošana
izgl tojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem
Nr. 3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/VIAA/016
Pildas ciemu un ielu rekonstrukcija
Nr. 08-01-L32100-000152
ELFLA Lauku att st bas programmas 2007.-2013. gada pas kums
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedz vot jiem"
Isnaudas pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija
Nr. 08-01-L32100-000159
ELFLA Lauku att st bas programmas 2007.-2013. gada pas kums
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedz vot jiem"

2010. gads

3100,00 LVL

3 886.72 – pašvald bas
finansējums,
44 049.43 – ERAF,
3 886.71 – valsts
finansējums
100,00 LVL

2009. - 2010. gads

90 719,00 LVL

2009. - 2010. gads

108885,09 LVL

22496,93 LVL

2009. - 2010. gads

90646,04 LVL

16573,88 LVL
(bez PVN)
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1

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

2

Nirzas pagasta autoceļu un ciema ielas rekonstrukcija
Nr. 09-01-L32100-000043
ELFLA Lauku att st bas programmas 2007.-2013. gada pas kums
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedz vot jiem"
Infrastrukt ras att st ba Brigu pagastā
Nr. 08-01-L32100-000186
ELFLA Lauku att st bas programmas 2007.-2013. gada pas kums
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedz vot jiem"
Pildas ciema ielu un autoceļa rekonstrukcija
Nr. 08-01-L32100-000129
ELFLA Lauku att st bas programmas 2007.-2013. gada pas kums
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedz vot jiem"
Ludzas novada ukšu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija
Nr. 10-01-L32100-000114
ELFLA Lauku att st bas programmas 2007. - 2013. gada pas kums
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedz vot jiem"
Ludzas novada Cirmas pagasta ceļu, ielu un piebrauktuvju
rekonstrukcija
Nr. 10-01-L32100-000117
ELFLA Lauku att st bas programmas 2007.-2013. gada pas kums
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedz vot jiem"
Ludzas novada Istras pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija
Nr. 10-01-L32100-000106
ELFLA Lauku att st bas programmas 2007.-2013. gada pas kums
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedz vot jiem"
Ludzas novada Rundēnu pagasta ceļu, ielu un piebrauktuvju
rekonstrukcija
Nr. 10-01-L32100-000107
ELFLA Lauku att st bas programmas 2007.-2013. gada pas kums
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedz vot jiem"

3

4

5

2009. - 2010. gads

63558,66 LVL

13131,95 LVL
(bez PVN)

2009. - 2010. gads

110088,37 LVL

22745,53 LVL
(bez PVN)

2009. - 2010. gads

62807,30 LVL

12976,71 LVL
(bez PVN)

2010. gads

76304,42 LVL

15765,38 LVL
(bez PVN)

2010. gads

94906,35LVL

19608,75 LVL
(bez PVN)

2010. gads

84601,86 LVL

17479,70 LVL
(bez PVN)

2011. gads

87028,52 LVL

17981,11 LVL
(bez PVN)
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1

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

2

Ludzas novada Pure u pagasta ceļu un rekonstrukcija
Nr. 10-01-L32100-000112
ELFLA Lauku att st bas programmas 2007.-2013. gada pas kums
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedz vot jiem"
Piebrauktuvju pie daudzdz vokļu mājas rekonstrukcija Ludzas
novada Istnaudas pagastā
Nr. 10-01-L32100-000112
ELFLA Lauku att st bas programmas 2007.-2013. gada pas kums
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedz vot jiem"
Meet, Encourage & Enjoy Team-work (LV, LT & DE); MEET
Programme "Europe for Citizens"; Town Twinning Citizens'
Meetings
Animaterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas
pašvald bās sociālās vides stiprināšanai
Eiropas Re ion l s att st bas fonds; Latvijas-Lietuvas p rrobežu
sadarb bas programma 2007.-2013. gadam
Tranz tceļa P49 Ludzas ielas posma no Kr. Barona ielas l dz
Latgales šķērsielai rekonstrukcija Ludzas pilsētā
Eiropas Re ion l s att st bas fonds
Ludzas novada pašvald bas kapacitātes stiprināšana Eiropas
Savien bas l dzfinansēto projektu un pasākumu stenošanai
Nr. 1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/001
Sabiedr bas integr cijas fonds
Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrāde
Nr. ADP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/033/053
Eiropas Soci lais fonds
Pašvald bu aktivitāšu stenošana, lai nodrošinātu skolēnu
pārvadāšanu un ar to saist tos atbalsta pasākumus
Nr. 1.2/SW/10/5
Latvijas – Šveices sadarb bas programma

3

4

5

2011. gads

83690,86 LVL

17291,50 LVL
(bez PVN)

2011. gads

14420,75 LVL

2979,51 LVL
(bez PVN)

2010. gads

8722,01 LVL

Nav vajadz gs

2010. – 2011. gads

10369,00 LVL

850 LVL

2010. - 2012. gads

1 928 956 LVL

231 147,72 LVL

2011. - 2012. gads

13176,06 LVL

Nav vajadz gs

2010. - 2012. gads

21978,00 LVL

Nav vajadz gs

2010. gads

80864,30 LVL

8086,43 LVL

43

Ludzas novada pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats

1

31.

2

„Speciālistu piesaiste Ludzas novada pašvald bas administrat vās
kapacitātes stiprināšanai"
Nr. 1.DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/031/037
Eiropas Soci lais fonds

3

2010. - 2012. gads

44

4

21000,00 LVL

5

Nav vajadz gs
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2. tabula

7.2. Plānotie Ludzas novada pašvald bas projekti
Nr.p.k.
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Projekta nosaukums,
programmas nosaukums
2

Infrastrukt ras att st ba Ludzas novada Nirzas pagastā
ES Eiropas Lauksaimniec bas fonds lauku att st bai (ELFLA)
Infrastrukt ras att st ba Ludzas novada Pildas pagastā
ES Eiropas Lauksaimniec bas fonds lauku att st bai (ELFLA)
Infrastrukt ras att st ba Ludzas novada Istras pagastā
ES Eiropas Lauksaimniec bas fonds lauku att st bai (ELFLA)
Ceļu un ielu rekonstrukcija Ludzas novada Briģu pagastā
ES Eiropas Lauksaimniec bas fonds lauku att st bai (ELFLA)
Eiropas kult ras mantojuma dienas 2011 Ludzā
Valsts kult rkapit la fonds
Apstākļu rad šana nemateriālā kult ras mantojuma popularizācijai LatvijasKrievijas pierobežas reģionā
Latvijas-Krievijas-Igaunijas p rrobežu sadarb bas programma 2007-2013
Mantojuma maršruta izveide Eiroreģiona „Pleskava, Livonija” teritorijā
Latvijas-Krievijas-Igaunijas p rrobežu sadarb bas programma 2007-2013
Arheoloģija, vara un sabiedr ba: sadarb ba arheoloģiskā mantojuma
saglabāšanai
Latvijas-Krievijas-Igaunijas p rrobežu sadarb bas programma 2007-2013
Izgl t bas apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un
Baltkrievijā pārrobežu sadarb bas ietvaros
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas p rrobežu sadarb bas programma
Vesel gā dz vesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionā
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas p rrobežu sadarb bas programma
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Projekts
stenošanas
stadija

Projekta kopējā summa,
LVL

3

4

Iesniegts
79 705,00
izvērtēšanai
Iesniegts
212 464,00
izvērtēšanai
Iesniegts
223800,00
izvērtēšanai
Iesniegts
159364,03
izvērtēšanai
Iesniegts
1100,00
izvērtēšanai
Iesniegts
Ludzas novada
izvērtēšanai pašvald bas projekta
budžets: 708 276,81
Iesniegts
Ludzas novada
izvērtēšanai pašvald bas projekta
budžets: 53 812,30
Iesniegts
Ludzas novada
izvērtēšanai pašvald bas projekta
budžets: 35 140,20
Iesniegts
Ludzas novada
izvērtēšanai pašvald bas projekta
budžets: 162 741,71
Iesniegts
Ludzas novada
izvērtēšanai pašvald bas projekta

Pašvald bas
l dzfinansējums,
LVL
5

23 752,09
63 314,27
58701,64
41800,05
630,00

(ieguld jums“nat r ”)

70 827,68

5 381,23

3 514,20

7 007,17

3 956,97
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11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.

Pozit vā pieredze kā ilgtspēj gās att st bas pamats
ES M žizgl t bas programma, Leonardo da Vinci Mobilit tes
Vietējās kapacitātes celšana starptautiskajā sadarb bā
ES M žizgl t bas programma, Leonardo da Vinci Mobilit tes
C a ar nabadz bu un sociālo atstumt bu
ES M žizgl t bas programma, Leonardo da Vinci Mobilit tes
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas ienes guma kapacitātes paaugstināšana
un pakalpojumu dažādošana
ES Eiropas Lauksaimniec bas fonds lauku att st bai (ELFLA)
Datortehnikas iegāde bērnu un jauniešu br vā laika pavad šanai un radošo
prasmju att st bai
ES Eiropas Lauksaimniec bas fonds lauku att st bai (ELFLA)
Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide Ludzas piepilsētā
ES Eiropas Lauksaimniec bas fonds lauku att st bai (ELFLA)
Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide Ludzas Lauktehnikas rajonā
ES Eiropas Lauksaimniec bas fonds lauku att st bai (ELFLA)
„Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana kult rvides saglabāšanai un
popularizēšanai Ludzas novada Rundēnu pagastā”
ELFLA Leader programma
„Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas pilsētas ģimnāzijā kult ras
pasākumu organizēšanai”
ELFLA Leader programma
"Akt vās atp tas centra izveide Ludzas novada Cirmas pagastā"
ELFLA Leader programma
"M sdienu bibliotēka kā komunikāciju centrs sociālekonomiskai
att st bai"(E-bibliotēka)
Latvijas-Igaunijas-Krievijas p rrobežu sadarb bas programma 2007.-2013.gadam;
„T re pa Latgali un Pleskavu” (Tour de Latgale & Pskov)
Igaunijas – Latvijas – Krievijas p rrobežu sadarb bas programma
Sporta trad ciju att st ba un popularizācija Latvijas un Baltkrievijas
pierobežas reģionos”

46

Iesniegts
izvērtēšanai
Iesniegts
izvērtēšanai
Iesniegts
izvērtēšanai
Tiek
izstr d ts

budžets: 39 569,76
30 733,61

0,00

11 947,67

0,00

10 542,06

0,00

8 540

2 732,80

Tiek
izstr d ts

8 540

2 732,80

Tiek
izstr d ts
Tiek
izstr d ts
Tiek
izstr d ts

8 540

2 732,80

8 540

2 732,80

4655,00

1489,60

Tiek
izstr d ts

6988,00

2236,16

Tiek
izstr d ts
Iesniegts
izvērtēšanai

4695,00

1502,40

Iesniegts
izvērtēšanai
Iesniegts
izvērtēšanai

40 651,73

4065,17

75 493,81

11 324,07

83 789,92

8 378,99
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24.
25.
26.
27.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas p rrobežu sadarb bas programma
denssaimniec bas att st ba Ludzas novada Cirmas pagasta Tutānu ciemā
ERAF
denssaimniec bas att st ba Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā
ERAF
denssaimniec bas att st ba Ludzas novada Pildas pagasta Pildas ciemā
ERAF
„Transporta un loģistikas att st bas iespēju paaugstināšana LatvijasIgaunijas-Krievijas starptautiskas noz mes stratēģiskajos transporta
koridoros”
Latvijas-Igaunijas-Krievijas p rrobežu sadarb bas programma (ERAF)

47

Pl nots
izstr d t
Pl nots
izstr d t
Pl nots
izstr d t
Iesniegts
izvērtēšanai

116 722,34

35 399,40

380 034,76

115 256,45

162 359,81

49 240,27

350 000

35 000
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7. Veiktie pasākumi pašvald bas vad bas pilnveidošanai
Ludzas novada pašvald ba darbojas saska ar likumu „Par pašvald b m” un
2009.gada 30.j lij apstiprin to novada pašvald bas nolikumu ar groz jumiem, kas
izdar ti 27.08.2009.,22.10.2009., 29.12.2009., 25.03.2010.,19.07.2010., un izmanto
t s r c b esošos naudas l dzekļus saska
ar apstiprin to budžetu likum noteikto
funkciju realizēšanas finansēšanai. 2010.gad Ludzas novada pašvald ba ir
nodrošin jusi visu likum noteikto funkciju realizēšanu un veikusi pas kumus, lai
nodrošin tu pašvald bas funkciju garantētu realizēšanu n kotnē.
2010. gad Ludzas novada domes sast v notika izmai as. Deput te Valent na
Lazovska, kas p rst vēja Tautas partiju, nolika deput ta mand tu, l dz ar to deput ta
pienaķumus s ka pild t Anatolijs Stjade. Pēc ievēlēšanas 10. Saeim Ludzas novada
domes deput ta statusu zaudēja Saska as centra deput ts Aleksandrs Jakimovs, vi a
viet deput ta pien kumus uzs ka pild t Valent na Lukina.
Ludzas novada domes 2010. gada 19. j lija rk rtas sēdē tika pie emts
lēmums „Par saistošo noteikumu Nr, 24 „Groz jumi Ludzas novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 1 „Ludzas novada pašvald bas nolikums” apstiprin šanu”, saska ar
kuru tika veikti groz jumi Ludzas novada pašvald bas nolikuma 19. Punkt , paredzot,
ka Ludzas novada domes priekšsēdēt jam ir viens vietnieks.
Notika izmai as domes vad bas sast v : par Ludzas novada domes
priekšsēdēt ju tika ievēlēta Al na Gendele, par priekšsēdēt jas vietnieku – Edgars
Mekšs.
2010. gad ekonomisk s kr zes iespaid Ludzas novad saglab jas ļoti augsts
bezdarba l menis, pieauga soci lo pabalstu sa ēmēju skaits. Tika meklēti daž di
risin jumi, lai pie esošiem finanšu resursiem b tu iespējams nodrošin t pašvald bas
iest žu darb bu. Tika pie emts lēmums par groz jumiem darba k rt bas noteikumos,
kas paredzēja iest žu darba laika samazin jumu, k rezult t tika ietaup ti finanšu
l dzekļi. Šie l dzekļi tika novirz ti citu pašvald bas funkciju izpildei.
emot vēr Ludzas novada pašvald bas 2010. gada budžeta ie ēmumu
prognozes samazin jumu, lai izvair tos no darbinieku skaita samazin šanas un lai
saglab tu pašvald bu iest žu darb bu un funkcionēšanu, tika noteikta 4 darba dienu
nedēļa. No 1. marta katra mēneša otr un ceturt piektdiena tika noteikta par
br vdienu, l dz ar to šaj s nedēļ s nosakot četru darba dienu nedēļu ar 3 br vdien m,
p rēj s mēneša nedēļ s noteikta piecu dienu darba nedēļa ar 2 br vdien m.
Ar 2010. gada 1.janv ri, likvidējot Izgl t bas, kult ras un sporta nodaļu,
izveidota Izgl t bas, kult ras un sporta p rvalde. 25. novembr Ludzas novada dome
pie ēma lēmumu „Par Tiesisk nodrošin juma p rvaldes reorganiz ciju”, saska ar
kuru ar 2010. gada 1. decembri tika reorganizēta Tiesisk nodrošin juma p rvalde,
izveidojot Ludzas novada pašvald bas Juridisko nodaļu.
Komplektējot Brigu pamatskolas klases 2009./2010. m c bu gadam, tika
konstatēts nepietiekams skolēnu skaits. 2009. gada 1.septembr 51 skolēns (1.-7.kl.)
uzs ka m c bas 2 izgl t bas programm s – pamatizgl t bas programm un
pamatizgl t bas maz kumtaut bu programm . M c bu gada laik skolēnu skaits
turpin ja samazin ties. Vadoties pēc finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam”,
Brigu pamatskolas past vēšana tika apdraudēta. 2010. gada 8. apr l Ludzas novada
pašvald b tika sa emta Brigu pamatskolas pedagogu atkl t vēstule „Par skolas
reorganiz ciju”, kur pedagogu kolekt vs l dza Ludzas novada domi reorganizēt
Brigu pamatskolu, izveidojot Bri u pirmsskolas izgl t bas iest di, jo pirmsskolas
izgl t bas programmu tobr d iest dē apguva 23 bērni. Ludzas novada domes deput ti,
izgl t bas speci listi tik s ar pedagogiem, skolēnu vec kiem, veica izpēti, analizēja
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situ ciju. 2010. gada 22. apr l Ludzas novada dome pie ēma lēmumu „Par Brigu
pamatskolas reorganiz ciju”. Ar 2010. gada 1. novembri Brigu pamatskola tika
reorganizēta, izveidojot Bri u pirmsskolas izgl t bas iest di.
Ar 1. septembri tika likvidēta Audita daļa, ar 1. oktobri Ludzas novada
pašvald bas Att st bas un nekustam pašuma nodaļ likvidēta projekta vad t ja
asistenta amata vien ba un izveidota projektu vad t ja amata vien ba.
stenojot Eiropas Soci l fonda finansēto projektu „Speci listu piesaiste
Ludzas novada pašvald bas administrat v s kapacit tes stiprin šanai”, ar 1. oktobri
tika izveidotas 2 amata vien bas – vides inženieris un juriskonsults.
P rskata gada laik Ludzas novada pašvald bas administr cijas darbinieki un
iest žu vad t ji apmeklējuši 70 profesion l s pilnveides, m c bu un informat vos
semin rus
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9. Pasākumi, lai veicinātu iedz votāju informēt bu par Ludzas
novada pašvald bas darb bu un vi u iespējām lēmumu pie emšanā
stenojot efekt vu sadarb bu ar nacion lajiem un re ion lajiem plašsazi as
l dzekļiem, 2010. gad tika veicin ta sabiedr bas informēt ba par aktu liem Ludzas
novada jaut jumiem, Ludzas novada pašvald bas darb bas aktualit tēm, rezult tiem,
att st bas projektiem, pašvald bas budžeta l dzekļu izmantošanu.
P rskata period Ludzas novada pašvald ba informējusi masu medijus un
plaš ku sabiedr bu, izplatot preses rel zes un pazi ojumus, regul ri sniedza atbildes,
koment rus un anal zi par aktu laj m norisēm savas kompetences jom . Šaj
inform cijas kl st tika akcentēti ar pašvald bas darb bu saist tie aspekti, k ar
inform cija, kas ir noder ga novada iedz vot jiem un ļauj vi iem iesaist ties novada
sabiedriskaj s un kult ras norisēs, izmantot pašvald bas pied v tos pakalpojumus.
Ludzas novada pašvald ba reizi mēnes 4 000 eksempl ru tir ž 4-12 lpp.
apjom izdod bezmaksas informat vo izdevumu „Ludzas Novada Zi as”. Izdevum
tiek atspoguļota aktu la, iedz vot jiem saistoša inform cija par Ludzas novada
pašvald bas, t s iest žu un uz ēmumu darbu, pie emtajiem lēmumiem, saistošajiem
noteikumiem, kult ras, izgl t bas, sporta, t risma, soci l m, ekonomisk m un
politisk m norisēm, nevalstisko organiz ciju aktivit tēm pašvald b .
Periodiski inform ciju par aktualit tēm Ludzas novada pašvald b publicē
re ion lie laikraksti (piem., „Ludzas Zeme”, „Latgales Vietēj Av ze”, „Panorama
Rēzekne” u.c.), nacion lie laikraksti (piem., „Latvijas Av ze” u.c.), interneta port li
(piem.,
www.delfi.lv,
www.tvnet.lv,
www.apollo.lv,
www.notikumi.lv,
www.publika.lv u.c.). Zi a izskan ar radio ēter (piem., Latvijas radio 1, Latgolys
radeja u.c.), telev zij (Latgales re ion laj telev zij , LTV7, Latvijas Neatkar gaj
telev zij u.c. telekomp niju veidotajos raid jumos).
Lai nodrošin tu inform cijas pieejam bu un iespēju iepaz ties ar saistošajiem
noteikumiem un citu aktu lo inform ciju, Ludzas novada pašvald bas ēk s (Rai a iel
16 un Rai a iel 16A, Ludz ) 1. st v ir ier koti inform cijas stendi. Pašvald bas ēk
Rai a iel 16A, Ludz izvietota pasta kast te, kur iedz vot ji var ievietot savus
jaut jumus, ierosin jumus un s dz bas. Atbildes tiek sniegtas informat vaj izdevum
„Ludzas Novada Zi ” vai rakstiski, izs tot vēstuli pa pastu.
Lai izzin tu Ludzas novada iedz vot ju viedokli par svar giem un noz m giem
novada mēroga jaut jumiem, 2010. gad r kotas Apaļ galda diskusijas. par tēm m:
„Apkure Ludz ”, „Medic nas pakalpojumi novad ”, „Izgl t ba, interešu izgl t bas
iest des izgl t bas sistēmas optimiz cijas proces , skolēnu br v laika pavad šanas
iespējas”. Diskusiju laik notika jaut jumu apspriešana, iedz vot ju viedokļu un
priekšlikumu izteikšana, pašvald bas un iest žu vad ba sniedza inform ciju par
paveikto.
Lai Ludzas novada iedz vot jiem b tu iespēja person gi uzdot jaut jumus un
run t ar novada domes priekšsēdēt ju, izveidots „Karstais telefons”.
Ludzas novada Soci l dienesta klienti par soci l s pal dz bas un soci lo
pakalpojumu sa emšanas k rt bu tiek informēti person gi ierodoties dienest pie
soci l darba speci lista, k ar inform cija tiek novietota soci laj dienest uz
informat v stenda un pagastu p rvaldēs. Ludzas novada Soci l dienesta darbinieki
regul ri sagatavo informat vos bukletus, kuri tiek novietoti iedz vot jiem pieejam
viet . Aktu l k inform cija tiek publicēta laikrakstos „Ludzas Novada Vēstis” un
„Ludzas Zeme”. Saistošie noteikumi, kuri nosaka soci l s pal dz bas un soci lo
pakalpojumu piepras šanas un sa emšanas k rt bu tiek publicēti Ludzas novada
pašvald bas port l www.ludza.lv.
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Ludzas novada pašvald bas port l www.ludza.lv pieejama inform cija par
Ludzas novada pašvald bas darbu, zi as par notikumiem novada kult ras, izgl t bas,
sporta, t risma un cit s jom s, sabiedrisko organiz ciju darb bu. Ar port la
starpniec bu novada iedz vot jiem ir iespēja elektroniski nos t t savus jaut jumus, uz
kuriem tiek sniegtas atbildes.
P rskata period pašvald bas port l regul ri tika papildin ta un atjaunin ta
inform cija, lai ikviens port la apmeklēt js savlaic gi varētu iepaz ties ar aktualit tēm
novad un citviet Latvij , Ludzas novada pašvald bas pl notaj m un realizētaj m
aktivit tēm un darb bas rezult tiem. Pašvald bas port ls tiek veidots k noder gs un
praktisks izzi as avots
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