1. pielikums
Ludzas novada domes 25.02.2021. sēdes lēmumam
(protokols Nr.4, 39.§)
Ludzas novada pašvaldības institūcijas,
kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana
Konstatējumu daļa
finansējuma
institūcijas veids
apjoms (euro)
(iestāde,
nosaukums, reģistrācijas
Nr.
kompetence un
un
struktūrvienība, numurs, atrašanās vieta
p. k.
darbības teritorija pašvaldības
kapitālsabiedrība,
(adrese)
budžeta avots
cits)
2021.gadā
1

1.

Iestāde

2

3

Ludzas novada
domes darba
organizatoriskā
Ludzas novada
pašvaldība,
un tehniskā
reģ.Nr.90000017453,
apkalpošana,
Raiņa 16, Ludza, Ludzas pieņemto lēmumu
novads, LV-5701
izpilde,
sabiedriskā
kārtība un drošība

4

311835 EUR
pašu līdz.,
3105 EUR
mērķdotācija

Lēmumu daļa
cita būtiska
nododamais
plānotais
informācija
finansējuma
nodošanas
(piem., ietekme uz
apjoms
esību pamatojošie
datums
cita būtiska
institūcijas
(euro)
dokumenti
(dd.mm.gg.)
informācija
darbību un tās
__________
darbiniekiem,
pašvaldībai
ietekmes sekas)
5
6
7
8
9
Ludzas novada
Vadība – domes
domes
priekšsēdētājs,
08.07.2009.
domes
ārkārtas sēdes
priekšsēdētāja
lēmums “Par
vietnieks (algots
Ludzas novada
amats), domes
pašvaldības
priekšsēdētāja
administrācijas kā vietnieks attīstības
budžeta iestādes jautājumos (algots
izveidošanu”
amats), domes
(prot.Nr.3, 2.§). priekšsēdētāja
vietnieks
Iestādes “Ludzas sociālajos,
novada
izglītības un
pašvaldība”
kultūras
nolikums.
jautājumos (algots
amats),

pašvaldības
izpilddirektors.
Pašvaldības
administrācijas
(nodaļu)
darbinieku skaits 65 (amata
vienības 64,5).

1.1.

struktūrvienība

Novada domes un
pašvaldības
administrācijas
dokumentu un
arhīva pārvaldība;
pašvaldības
personāla vadība
un personāla
lietvedība
(izņemot
pašvaldības
401381 EUR
Administratīvā nodaļa, izglītības
pašu līdz.,
Raiņa 16, Ludza, Ludzas iestādes);
18750 EUR
novads, LV-5701
domes sēžu un
mērķdotācija
komiteju darba
organizatoriskais
un tehniskais
atbalsts; darbs
ārējo sakaru un
sabiedrisko
attiecību jomā;
informācijas un
komunikācijas
tehnoloģiju
sistēmu

ieviešanas,
uzturēšanas un
izmantošanas
nodrošināšana
pašvaldībā; darba
aizsardzības
sistēmas
organizēšana un
darba vides
iekšējā
uzraudzība
pašvaldībā;
administrācijas
materiāli tehniskā
apgāde, materiālo
resursu
izlietošanas,
materiālo vērtību
saglabāšanas un
izmantošanas
kontrole.
Ludzas novada valsts un Valsts pārvaldes
pašvaldības vienotais un pašvaldības
struktūrvienības
klientu apkalpošanas publisko
1.1.1.
daļa
centrs,
pakalpojumu
Raiņa 16, Ludza, Ludzas sniegšana
novads, LV-5701
vienuviet.
Pasažieru (t.sk.
Autotransporta daļa, skolēnu)
struktūrvienības
1.1.2.
Raiņa 16, Ludza, Ludzas pārvadājumi daļa
novads, LV-5701
Ludzas novads.
1.2.

struktūrvienība

19754 EUR
pašu līdz.,
9660 EUR
mērķdotācija

226197 EUR
pašu līdz.

Ludzas novada
Novada attīstības 1985615 EUR
pašvaldības attīstības un dokumentu
pašu līdz.,

nekustamā īpašuma
nodaļa,
Raiņa 16, Ludza, Ludzas
novads, LV-5701

1.3.

struktūrvienība

realizācijas,
administratīvās
pārraudzības,
aktualizācijas
organizēšana un
nodrošināšana,
projektu
pieteikumu
sagatavošana,
iesniegšana un
īstenošana.
Uzņēmējdarbības
vides apzināšana,
pašvaldībai
piederošo un
piekrītošo
kustamo un
nekustamo
īpašumu
apzināšana,
apsaimniekošana,
autoceļu un ielu
uzskaite un
apsaimniekošana,
vides jautājumu
risināšana,
nodarbinātība
Budžeta un
Ludzas novada
finanšu vadība,
pašvaldības finanšu un
centralizētā
grāmatvedības nodaļa,
grāmatvedība Raiņa 16, Ludza, Ludzas
Ludzas novads,
novads, LV-5701
pašvaldības

1036162 EUR
mērķdotācija,
2387534 EUR
ES fondu
līdz.,
1243479 EUR
aizņ. no
Valsts kases

345476 EUR
pašu līdz.,
2092 EUR
mērķdotācija

Ludzas novada
pašvaldības juridiskā
nodaļa,
Raiņa 16, Ludza, Ludzas
novads, LV-5701

1.4.

struktūrvienība

1.5.

Ludzas novada
dzimtsarakstu nodaļa,
struktūrvienība
Raiņa 16A, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701

1.6.

struktūrvienība

Ludzas novada būvvalde,
Raiņa 16, Ludza, Ludzas
novads, LV-5701

aizņēmumu
vadība
Līgumu
sagatavošana un
izvērtēšana,
pašvaldības
iepirkumu
organizēšana,
pašvaldības
interešu
pārstāvēšana
tiesā, domes
lēmumprojektu
izvērtēšana.
Civilstāvokļa
aktu reģistrācija,
arhīva lietu
kārtošana Ludzas novads.
Būvniecības un
teritorijas
plānošanas
procesa
tiesiskuma
nodrošināšana,
kvalitatīvas vides
veidošanas un
attīstības, kā arī
kultūrvēsturisko
vērtību
saglabāšanas
kontrole – Ludzas
novads, Ciblas

75529 EUR
pašu līdz.

29433 EUR
pašu līdz.

67862 EUR
pašu līdz.

novads, Zilupes
novads.

2.

2.1.

3.

Iestāde

Normatīvajos
aktos un domes
Briģu pagasta pārvalde, lēmumos noteikto
reģ.Nr.40900013695,
pašvaldības
66483 EUR
Skolas iela 4, Brigi, Briģu sniegto
pašu līdz.
pagasts, Ludzas novads, pakalpojumu
LV-5707
pieejamības
nodrošināšana Briģu pagasts.

Bibliotēkas
pakalpojumu
Briģu pagasta bibliotēka,
sniegšana,
Skolas iela 4, Brigi, Briģu
struktūrvienība
kultūras
pagasts, Ludzas novads,
pasākumu
LV-5707
organizēšana Briģu pagasts.

Iestāde

Cirmas pagasta
pārvalde,
reģ.Nr.40900013708,
Pagasta iela 2, Tutāni,
Cirmas pagasts, Ludzas
novads, LV-5735

Ludzas novada
Darbinieku skaits
domes
- 6 (amata
30.07.2009. sēdes vienības - 3,75).
lēmums “Par
Ludzas novada
pagastu pārvalžu
kā pašvaldības
iestāžu
izveidošanu”
(prot.Nr.5, 11.§).
Iestādes “Briģu
pagasta pārvalde”
nolikums.

15814 EUR
pašu līdz.

Normatīvajos
aktos un domes
lēmumos noteikto
pašvaldības
76549 EUR
sniegto
pašu līdz.
pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšana Cirmas pagasts.

Ludzas novada
Darbinieku skaits
domes
- 9 (amata
30.07.2009. sēdes vienības - 5,75).
lēmums “Par
Ludzas novada
pagastu pārvalžu
kā pašvaldības
iestāžu
izveidošanu”
(prot.Nr.5, 11.§).

Iestādes “Cirmas
pagasta pārvalde”
nolikums.
Cirmas pagasta
bibliotēka,
Pagasta iela 2, Tutāni,
Cirmas pagasts, Ludzas
novads, LV-5735

3.1.

struktūrvienība

3.2.

Cirmas feldšeru-vecmāšu
punkts,
struktūrvienība
Pagasta iela 2, Tutāni,
Cirmas pagasts, Ludzas
novads, LV-5735

4.

4.1.

Bibliotēkas
pakalpojumu
sniegšana,
kultūras
pasākumu
organizēšana Cirmas pagasts.

15858 EUR
pašu līdz.

Primārās
veselības aprūpes
pakalpojumi Cirmas pagasts.

347 EUR
pašu līdz.,
9998 EUR
mērķdotācija

Ludzas novada
Darbinieku skaits
domes
- 22 (amata
30.07.2009. sēdes vienības - 15,75).
Normatīvajos
lēmums “Par
aktos un domes
Ludzas novada
Isnaudas pagasta
lēmumos noteikto
pagastu pārvalžu
pārvalde,
pašvaldības
kā pašvaldības
reģ.Nr.40900008548,
131925 EUR
Iestāde
sniegto
iestāžu
“Vecparks”, Martiši,
pašu līdz.
pakalpojumu
izveidošanu”
Isnaudas pagasts, Ludzas
pieejamības
(prot.Nr.5, 11.§).
novads, LV-5701
nodrošināšana Isnaudas pagasts.
Iestādes
“Isnaudas pagasta
pārvalde”
nolikums.
Bibliotēkas
Isnaudas pagasta
10247 EUR
struktūrvienība
pakalpojumu
bibliotēka,
pašu līdz.
sniegšana –

4.2.

struktūrvienība

4.3.

struktūrvienība

4.4.

struktūrvienība

4.5.

struktūrvienība

“Vecparks”, Martiši, Martiši, Isnaudas
Isnaudas pagasts, Ludzas pagasts.
novads, LV-5701
Kultūras
pasākumu
organizēšana,
Isnaudas tautas nams, tautas un
“Vecparks”, Martiši, amatieru mākslas
Isnaudas pagasts, Ludzas kolektīvu
novads, LV-5701
darbības
nodrošināšana Martiši, Isnaudas
pagasts.
Bibliotēkas
Istalsnas bibliotēka,
pakalpojumu
“Dzelmes”, Istalsna,
sniegšana –
Isnaudas pagasts, Ludzas
Istalsna, Isnaudas
novads, LV-5716
pagasts.
Kultūras
pasākumu
organizēšana,
Istalsnas klubs,
tautas un
“Dzelmes”, Istalsna, amatieru mākslas
Isnaudas pagasts, Ludzas kolektīvu
novads, LV-5716
darbības
nodrošināšana Istalsna, Isnaudas
pagasts.
Primārās
Istalsnas feldšeruveselības aprūpes
vecmāšu punkts,
pakalpojumu
“Dzelmes”, Istalsna,
sniegšana –
Isnaudas pagasts, Ludzas
Istalsna, Isnaudas
novads, LV-5716
pagasts.

19907 EUR
pašu līdz.,
827 EUR
mērķdotācija

10574 EUR
pašu līdz.

12979 EUR
pašu līdz.

347 EUR
pašu līdz.,
9998 EUR
mērķdotācija

5.

5.1.

5.2.

6.

Ludzas novada
Darbinieku skaits
domes
- 13 (amata
30.07.2009. sēdes vienības - 11,25).
Normatīvajos
lēmums “Par
aktos un domes
Istras pagasta pārvalde,
Ludzas novada
lēmumos noteikto
reģ.Nr.40900008567,
pagastu pārvalžu
pašvaldības
“Pagastmāja”,
104859 EUR kā pašvaldības
Iestāde
sniegto
Vecslabada, Istras
pašu līdz.
iestāžu
pakalpojumu
pagasts, Ludzas novads,
izveidošanu”
pieejamības
LV-5748
(prot.Nr.5, 11.§).
nodrošināšana Istras pagasts.
Iestādes “Istras
pagasta pārvalde”
nolikums.
Istras pagasta bibliotēka,
Bibliotēkas
“Pagastmāja”,
pakalpojumu
13187 EUR
struktūrvienība
Vecslabada, Istras
sniegšana - Istras pašu līdz.
pagasts, Ludzas novads,
pagasts.
LV-5748

struktūrvienība

Iestāde

Kultūras
pasākumu
Istras tautas nams,
organizēšana,
“Pagastmāja”,
tautas un
18093 EUR
Vecslabada, Istras
amatieru mākslas
pašu līdz.
pagasts, Ludzas novads, kolektīvu
LV-5748
darbības
nodrošināšana Istras pagasts.
Nirzas pagasta
pārvalde,
reģ.Nr.40900008571,

Normatīvajos
aktos un domes
101375 EUR
lēmumos noteikto
pašu līdz.
pašvaldības
sniegto

Ludzas novada
Darbinieku skaits
domes
- 15 (amata
30.07.2009. sēdes vienības - 12,55).
lēmums “Par
Ludzas novada

“Pašvaldība”, Nirza,
Nirzas pagasts, Ludzas
novads, LV-5729

pagastu pārvalžu
kā pašvaldības
iestāžu
izveidošanu”
(prot.Nr.5, 11.§).

pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšana Nirzas pagasts.

Iestādes “Nirzas
pagasta pārvalde”
nolikums.
6.1.

6.2.

6.3.

7.

Nirzas pagasta bibliotēka,
“Pašvaldība”, Nirza,
struktūrvienība
Nirzas pagasts, Ludzas
novads, LV-5729

26604 EUR
pašu līdz.

struktūrvienība

12008 EUR
pašu līdz.,
238 EUR
mērķdotācija

struktūrvienība

Iestāde

Bibliotēkas
pakalpojumu
sniegšana Nirzas pagasts.
Kultūras
pasākumu
organizēšana,
Nirzas tautas nams,
tautas un
“Pašvaldība”, Nirza,
amatieru mākslas
Nirzas pagasts, Ludzas
kolektīvu
novads, LV-5729
darbības
nodrošināšana Nirzas pagasts.
Nirzas feldšeru-vecmāšu Primārās
punkts,
veselības aprūpes
“Pašvaldība”, Nirza, pakalpojumu
Nirzas pagasts, Ludzas sniegšana novads, LV-5729
Nirzas pagasts.

Ņukšu pagasta
pārvalde,
reģ.Nr.40900008586,
“Pagastmāja”, Ņukši,
Ņukšu pagasts, Ludzas
novads, LV-5730

3984 EUR
pašu līdz.,
9998 EUR
mērķdotācija

Normatīvajos
aktos un domes
lēmumos noteikto 66771 EUR
pašvaldības
pašu līdz.
sniegto
pakalpojumu

Ludzas novada
Darbinieku skaits
domes
- 14 (amata
30.07.2009. sēdes vienības - 9,125).
lēmums “Par
Ludzas novada
pagastu pārvalžu
kā pašvaldības

pieejamības
nodrošināšana Ņukšu pagasts.

iestāžu
izveidošanu”
(prot.Nr.5, 11.§).
Iestādes “Ņukšu
pagasta pārvalde”
nolikums.

7.1.

Ņukšu pagasta bibliotēka,
“Gaismiņa”, Ņukši,
struktūrvienība
Ņukšu pagasts, Ludzas
novads, LV-5730

7.2.

Ņukšu pagasta tautas
nams,
struktūrvienība “Nākotne”, Ņukši, Ņukšu
pagasts, Ludzas novads,
LV-5730

7.3.

Ņukšu feldšeru-vecmāšu
punkts,
“Pagastmāja”, Ņukši,
Ņukšu pagasts, Ludzas
novads, LV-5730

8.

struktūrvienība

Iestāde

Pildas pagasta pārvalde,
reģ.Nr.40900013712,
Liepu iela 3, Pilda, Pildas
pagasts, Ludzas novads,
LV-5733

Bibliotēkas
pakalpojumu
sniegšana Ņukšu pagasts.
Kultūras
pasākumu
organizēšana,
tautas un
amatieru mākslas
kolektīvu
darbības
nodrošināšana Ņukšu pagasts.
Primārās
veselības aprūpes
pakalpojumu
sniegšana Ņukšu pagasts
Normatīvajos
aktos un domes
lēmumos noteikto
pašvaldības
sniegto
pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšana Pildas pagasts.

22287 EUR
pašu līdz.

24802 EUR
pašu līdz.,
212 EUR
mērķdotācija

4895 EUR
pašu līdz.
9998 EUR
mērķdotācija
Darbinieku skaits
Ludzas novada
- 24 (amata
domes
vienības - 15,75).
30.07.2009. sēdes
lēmums “Par
Ludzas novada
pagastu pārvalžu
kā pašvaldības
iestāžu

126532 EUR izveidošanu”
(prot.Nr.5, 11.§).
pašu līdz.
Iestādes “Pildas
pagasta pārvalde”
nolikums.
Pildas pagasta bibliotēka,
Liepu iela 3, Pilda, Pildas
struktūrvienība
pagasts, Ludzas novads,
LV-5733

Bibliotēkas
pakalpojumu
8.1.
sniegšana - Pildas
pagasts
Kultūras
pasākumu
organizēšana,
Pildas tautas nams,
tautas un
Liepu iela 3, Pilda, Pildas
8.2. struktūrvienība
amatieru mākslas
pagasts, Ludzas novads,
kolektīvu
LV-5733
darbības
nodrošināšana Pildas pagasts
Pildas pagasta pārvalde
(veselības aprūpe),
Ģimenes ārsta
struktūrvienības
8.3.
Liepu iela 3, Pilda, Pildas prakses atbalsts daļa
pagasts, Ludzas novads, Pildas pagasts
LV-5733

9.

Iestāde

14943 EUR
pašu līdz.

25175 EUR
pašu līdz.

38602 EUR
pašu līdz.

Normatīvajos
aktos un domes
Pureņu pagasta
lēmumos noteikto
pārvalde,
pašvaldības
reģ.Nr.40900013727,
62565 EUR
sniegto
Kalna iela 3, Kivdolova,
pašu līdz.
pakalpojumu
Pureņu pagasts, Ludzas
pieejamības
novads, LV-5745
nodrošināšana Pureņu pagasts.

Ludzas novada
Darbinieku skaits
domes
- 10 (amata
30.07.2009. sēdes vienības - 6,5).
lēmums “Par
Ludzas novada
pagastu pārvalžu
kā pašvaldības
iestāžu
izveidošanu”
(prot.Nr.5, 11.§).

Iestādes “Pureņu
pagasta pārvalde”
nolikums.

Pureņu pagasta
bibliotēka,
Kalna iela 3, Kivdolova,
Pureņu pagasts, Ludzas
novads, LV-5745

9.1.

struktūrvienība

9.2.

Pureņu feldšeru-vecmāšu
punkts,
struktūrvienība Kalna iela 3, Kivdolova,
Pureņu pagasts, Ludzas
novads, LV-5745

10.

Iestāde

Bibliotēkas
pakalpojumu
sniegšana,
kultūras
pasākumu
organizēšana,
tautas un
amatieru mākslas
kolektīvu
darbības
nodrošināšana Pureņu pagasts
Primārās
veselības aprūpes
pakalpojumu
sniegšana Pureņu pagasts.

11171 EUR
pašu līdz.

348 EUR
pašu līdz.,
9997 EUR
mērķdotācija

Ludzas novada
Darbinieku skaits
domes
- 12 (amata
Normatīvajos
30.07.2009. sēdes vienības - 11).
aktos un domes
lēmums “Par
Rundēnu pagasta
lēmumos noteikto
Ludzas novada
pārvalde,
pašvaldības
pagastu pārvalžu
reģ.Nr.40900013731,
154075 EUR
sniegto
kā pašvaldības
Latgales iela 10, Rundēni,
pašu līdz.
pakalpojumu
iestāžu
Rundēnu pagasts, Ludzas
pieejamības
izveidošanu”
novads, LV-5739
nodrošināšana (prot.Nr.5, 11.§).
Rundēnu pagasts.
Iestādes
“Rundēnu pagasta

pārvalde”
nolikums.
Rundēnu pagasta
bibliotēka,
10.1. struktūrvienība Latgales iela 10, Rundēni,
Rundēnu pagasts, Ludzas
novads, LV-5739
Rundēnu tautas nams,
Latgales iela 10, Rundēni,
10.2. struktūrvienība
Rundēnu pagasts, Ludzas
novads, LV-5739

11.

Iestāde

Bibliotēkas
pakalpojumu
12327 EUR
sniegšana pašu līdz.
Rundēnu pagasts.

Kultūras
pasākumu
organizēšana Rundēnu pagasts.
Pašvaldības
kompetencē
esošo izglītības,
kultūras un sporta
jautājumu
risināšana,
pirmsskolas un
vispārējās
izglītības vadība,
Ludzas novada
pedagoģiski
Izglītības, kultūras un
medicīniskās
sporta pārvalde,
komisijas vadība
reģ.Nr.40900008590,
- Ludzas novads,
Raiņa iela 16, Ludza,
Ciblas novads,
Ludzas novads, LV-5701
Zilupes novads;
Pieaugušo
tālākizglītība Ludzas novads;
Karjeras izglītība
- Ludzas novads,
Ciblas novads;
Kultūras un
sporta pasākumu

10823 EUR
pašu līdz.

Ludzas novada
domes
29.12.2009. sēdes
lēmums “Par
Ludzas novada
pašvaldības
505756 EUR iestādes “Ludzas
pašu līdz.,
novada izglītības,
45443 EUR kultūras un sporta
ES fondu
pārvalde”
līdz.,
izveidošanu”
1525 EUR
(prot.Nr.20,
ziedojums
29.§).
Iestādes “Ludzas
novada Izglītības,
kultūras un sporta
pārvalde”
nolikums.

Darbinieku skaits
- 7 (amata
vienības - 6,5).

vadība - Ludzas
novads.

12.

13.

14.

Iestāde

Iestāde

Iestāde

Ludzas pilsētas
3.pirmsskolas izglītības
iestāde “Namiņš”,
reģ.Nr.40900008603,
Latgales iela 94, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701
Ludzas pilsētas
4.pirmsskolas izglītības
iestāde “Pasaciņa”,
reģ.Nr.40900008622,
Latgales iela 156, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701
Ludzas pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestāde “Rūķītis”,
reģ.Nr.50900013771,
P.Miglinīka iela 25,
Ludza, Ludzas novads,
LV-5701

Pirmsskolas
izglītības
programmas
īstenošana Ludzas novads.
Pirmsskolas
izglītības
programmas
īstenošana Ludzas novads.
Pirmsskolas
izglītības
programmas
īstenošana Ludzas novads.

Vispārējās
pamatizglītības,
Ludzas pilsētas
vispārējās vidējās
ģimnāzija,
izglītības un
15.
Iestāde
reģ.Nr.40900014559,
interešu izglītības
Blaumaņa iela 4, Ludza,
programmas
Ludzas novads, LV-5701
īstenošana Ludzas novads.
Struktūrvienība /
Peldēšanas
Ludzas pilsētas
izglītības
apmācības
15.1.
ģimnāzijas peldbaseins,
programmu
nodrošināšana
P.Miglinīka iela 27B,
īstenošanas vieta
Ludzas novada

Iestādes “Ludzas
pilsētas
3.pirmsskolas
izglītības iestāde
“Namiņš””
nolikums.
Iestādes “Ludzas
538432 EUR pilsētas
pašu līdz.,
4.pirmsskolas
58982 EUR izglītības iestāde
mērķdotācija “Pasaciņa””
nolikums.
305253 EUR
pašu līdz.,
36751 EUR
mērķdotācija

Darbinieku skaits
35 (amata
vienības - 29,7).

Darbinieku skaits
53 (amata
vienības - 49,4).

Darbinieku skaits
Iestādes “Ludzas
191763 EUR pilsētas
34 (amata
pašu līdz.,
pirmsskolas
vienības - 31,05).
127014 EUR izglītības iestāde
mērķdotācija “Rūķītis””
nolikums.
505536 EUR
pašu līdz.,
529173 EUR Iestādes “Ludzas
mērķdotācija, pilsētas
35758 EUR ģimnāzija”
ES fondu līdz. nolikums.
62167 EUR
ziedojums
Ludzas novada
190381 EUR domes
pašu līdz.
23.01.2020. sēdes
lēmums “Par

Darbinieku skaits
96 (amata
vienības - 92,3).

Ludza, Ludzas novads, izglītības iestāžu
LV-5701
audzēkņiem,
baseina publiskā
apmeklējuma
nodrošināšana.

grozījumu
apstiprināšanu
Ludzas pilsētas
ģimnāzijas
nolikumā”
(prot.Nr.2, 11.§).
Iestādes “Ludzas
pilsētas
ģimnāzija”
nolikums.

Vispārējās
pamatizglītības
un vispārējās
16.
Iestāde
vidējās izglītības
programmas
īstenošana Ludzas novads.
Sporta nodarbību
nodrošināšana
Ludzas 2.vidusskolas Ludzas novada
Struktūrvienība /
sporta halle,
izglītības iestāžu
izglītības
16.1.
P.Miglinīka iela 34A, audzēkņiem,
programmu
Ludza, Ludzas novads, vietējo un valsts
īstenošanas vieta
LV-5701
nozīmes
sacensību
organizēšana.
Ludzas 2.vidusskolas Ludzas novada
dienesta viesnīca,
izglītības iestāžu
16.2. Struktūrvienība
Baumaņa iela 4A, Ludza, izglītojamo
Ludzas novads, LV-5701 izmitināšana.
Vispārējās
Ludzas Mūzikas
17.
Iestāde
pamatizglītības,
pamatskola,
interešu izglītības
Ludzas 2.vidusskola,
reģ.Nr.40900013801,
P.Miglinīka iela 34A,
Ludza, Ludzas novads,
LV-5701

Darbinieku skaits
497112 EUR
Iestādes “Ludzas 90 (amata
pašu līdz.,
2.vidusskola”
vienības - 83).
528842 EUR
nolikums.
mērķdotācija

Iestādes “Ludzas
2.vidusskola”
nolikums.

42389 EUR
pašu līdz.

Iestādes “Ludzas
2.vidusskola”
nolikums.

163273 EUR
Darbinieku skaits
Iestādes “Ludzas
pašu līdz.,
mūzikas
304198 EUR

18.

19.

Iestāde

Iestāde

reģ.Nr.40900014192,
un profesionālās
Stacijas iela 45, Ludza, ievirzes mūzikas
Ludzas novads, LV-5701 un dejas izglītības
programmas
īstenošana Ludzas novads.
Profesionālās
ievirzes mākslas
izglītības
programmas
J.Soikāna Ludzas
mākslas skola,
īstenošana reģ.Nr.40900014224,
Ludzas novads,
Stacijas iela 42, Ludza, Ciblas novads
Ludzas novads, LV-5701 (Cibla,
Pušmucova),
Rēzeknes novads
(Nautrēni).
Bērnu un
jauniešu
profesionālās
ievirzes,
profesionālās
Ludzas novada Sporta
pilnveides sporta
skola,
izglītības
reģ.Nr.40900013820,
programmas,
P.Miglinīka iela 27A,
interešu izglītības
Ludza, Ludzas novads,
sporta
LV-5701
programmas
īstenošana Ludzas novads,
Zilupes novads,
Kārsavas novads.

mērķdotācija pamatskola”
nolikums.

155493 EUR
pašu līdz.,
69989 EUR
mērķdotācija,
165143 EUR
ES fondu līz.,
252 EUR
ziedojums

Iestādes
“J.Soikāna
Ludzas mākslas
skola” nolikums.

42 (amata
vienības - 35,26).

Darbinieku skaits
15 (amata
vienības - 13,6).

Darbinieku skaits
_
32 (amata
vienības - 31).
226826 EUR
Iestādes “Ludzas
pašu līdz.,
novada sporta
231662 EUR
skola” nolikums.
mērķdotācija

Struktūrvienība /
Sporta skolas manēža,
izglītības
19.1.
Sporta iela 21, Ludza,
programmu
Ludzas novads, LV-5701
īstenošanas vieta

20.

21.

Iestāde

Iestāde

Ludzas novada Bērnu
un jauniešu centrs,
reģ.Nr.40900014563,
Tirgus iela 22, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701

Ludzas pilsētas galvenā
bibliotēka,
reģ.Nr.40900013869,
Stacijas iela 41, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701

Bērnu un
jauniešu
profesionālās
ievirzes,
profesionālās
pilnveides sporta
izglītības
programmas,
interešu izglītības
sporta
programmas
īstenošana.
Interešu izglītības
programmas
īstenošana,
senioru
mūžizglītība Ludzas novads.
Pasaules kultūras
mantojuma
iespieddarbu,
elektronisko
izdevumu,
rokrakstu un citu
dokumentu
uzkrāšana,
sistematizēšana,
kataloģizēšana,
bibliografēšana
un saglabāšana,
bibliotēkā esošās
informācijas
publiskas
pieejamības un

Iestādes “Ludzas
novada sporta
skola” nolikums.

169750 EUR
pašu līdz.,
Iestādes “Ludzas
50965 EUR novada bērnu un
mērķdotācija, jauniešu centrs”
20008 EUR nolikums.
ES fondu līdz.

Darbinieku skaits
41 (amata
vienības - 14,7).

Darbinieku skaits
- 16 (amata
vienības - 15,25).

208953 EUR Iestādes “Ludzas
pašu līdz.,
pilsētas galvenā
138246 EUR bibliotēka”
ES fondu līdz. nolikums.

22.

23.

Iestāde

Iestāde

tās izmantošanas
nodrošināšana Ludzas pilsēta;
reģiona galvenās
bibliotēkas
funkciju veikšana
Ludzas, Ciblas,
Kārsavas un
Zilupes novadu
pašvaldībās
bibliotēkām.
Tradicionālo
kultūras vērtību
saglabāšanas un
tautas jaunrades
attīstības
sekmēšana,
Ludzas tautas nams,
kultūras
reģ.Nr.40900014544,
pasākumu
Stacijas iela 41, Ludza,
organizēšana,
Ludzas novads, LV-5701
tautas un
amatieru mākslas
kolektīvu
darbības
nodrošināšana
Ludzas pilsētā

Darbinieku skaits
- 24 (amata
vienības - 11).
178504 EUR
pašu līdz.,
Iestādes “Ludzas
2080 EUR
tautas nams”
mērķdotācija,
nolikums.
95 EUR
ziedojums

Ludzas novada
Darbinieku skaits
domes
- 2 (amata
Ludzas novada tūrisma
Sekmē un
40534 EUR 27.08.2009. sēdes vienības - 2).
informācijas centrs,
koordinē tūrisma pašu līdz.,
lēmums “Iestādes
reģ.Nr.40900013943,
attīstību Ludzas 22339 EUR “Ludzas novada
Baznīcas iela 42, Ludza,
novadā.
ES fondu līdz. tūrisma
Ludzas novads, LV-5701
informācijas
centrs

izveidošana”
(prot.Nr.9, 17.§).
Iestādes “Ludzas
novada tūrisma
informācijas
centrs” nolikums.
Muzeju darbība,
Austrumlatgales
dabas, materiālo
Ludzas
un nemateriālo
Novadpētniecības
muzejs,
kultūras vērtību 156655 EUR
24.
Iestāde
reģ.Nr.40900014012,
vākšana,
pašu līdz.
Kuļņeva iela 2, Ludza,
glabāšana,
Ludzas novads, LV-5701 pētīšana un
popularizēšana Ludzas novads.
13708 EUR
Ludzas lielā sinagoga,
Muzeju darbība - pašu līdz.,
24.1. struktūrvienība 1. maija iela 30, Ludza,
Ludzas novads. 1233 EUR
Ludzas novads, LV-5701
ziedojumi

25.

Iestāde

Darbinieku skaits
- 16 (amata
vienības - 14,25).
Iestādes “Ludzas
novadpētniecības
muzejs”
nolikums.

Ludzas novada
Darbinieku skaits
domes
- 11(amata
Bāriņtiesu
30.07.2009. sēdes vienības - 13).
darbība, bērna vai
lēmums “Novada
aizgādībā esošas
pašvaldības
Ludzas novada
Bāriņtiesa,
personas tiesību
bāriņtiesas
131725 EUR
reģ.Nr.40900014027,
un tiesisko
izveidošana”
pašu līdz.
Raiņa iela 16A, Ludza,
interešu
(prot.Nr.5, 22.§).
Ludzas novads, LV-5701 aizsardzības
nodrošināšana Iestādes “Ludzas
Ludzas novads.
novada
Bāriņtiesa”
nolikums.

Ludzas novada
Darbinieku skaits
domes
- 19 (amata
30.07.2009. sēdes vienības - 18,05).
lēmums “Ludzas
Sociālās
850270EUR novada
Ludzas novada Sociālais palīdzības
pašu līdz.,
pašvaldības
dienests,
sniegšana, sociālo
317642 EUR sociālā dienesta
26.
Iestāde
reģ.Nr.40900014031,
pakalpojumu
mērķdotācija, izveidošana”
Raiņa iela 16A, Ludza,
organizēšana un
60765 EUR (prot.Nr.5, 25.§).
Ludzas novads, LV-5701 sniegšana ES fondu līdz.
Ludzas novads.
Iestādes “Ludzas
novada Sociālais
dienests”
nolikums.
Sociālo
Darbinieku skaits
Ludzas novada
pakalpojumu un
- 8 (amata
domes
sociālās
vienības - 6).
25.06.2020. sēdes
rehabilitācijas
lēmums “Par
pakalpojumu
grozījumiem
sniegšana, sociālo
Ludzas novada
prasmju
Sociālā dienesta
Daudzfunkcionālais
attīstības,
nolikumā”
sociālo pakalpojumu izglītošanas un
(prot.Nr.10, 7.§).
centrs,
brīvā laika
86805 EUR
26.1. struktūrvienība
18. novembra iela 17A, pavadīšanas
pašu līdz.
Iestādes “Ludzas
Ludza, Ludzas novads, iespēju Ludzas
novada Sociālais
LV-5701
novada
dienests”
administratīvajā
nolikums.
teritorijā
deklarētām
Daudzfunkcionālā
personām ar
sociālo
garīga rakstura
pakalpojumu
traucējumiem,
centra nolikums.
personām, kurām

noteikta I un II
invaliditātes
grupa, bērniem ar
funkcionāliem
traucējumiem un
viņu
likumiskajiem
pārstāvjiem.
Ilgstošas sociālās
aprūpes, sociālā
darba un sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu,
mājokļa un
diennakts aprūpes
343070 EUR
Ludzas novada Sociālās nodrošināšana
aprūpes centrs “Ludza”, personām
pašu līdz.,
reģ.Nr.40900014046,
(pensijas vecuma 6978 EUR
27.
Iestāde
“Pansionāts”, Garbari,
personām,
mērķdotācija,
Cirmas pagasts, Ludzas pieaugušām
849 EUR
novads, LV-5735
personām ar I un ziedojumi
II grupas
invaliditāti) ,
kuras vecuma vai
veselības stāvokļa
dēļ nespēj sevi
aprūpēt - Ludzas
novads.
Ludzas novada Sociālās Ilgstošas sociālās
struktūrvienība/
aprūpes centrs “Ludza” aprūpes, sociālā 276517 EUR
ilgstošās sociālās
Istalsnas filiāle,
darba un sociālās pašu līdz.,
27.1
aprūpes
“Ābelīte”, Istalsna,
rehabilitācijas
1854 EUR
pakalpojumu
Isnaudas pagasts, Ludzas pakalpojumu,
mērķdotācija
sniegšanas vieta
novads, LV-5716
mājokļa un

Darbinieku skaits
- 28 (amata
vienības - 25,2).

Iestādes “Ludzas
novada Sociālās
aprūpes centrs
“Ludza””
nolikums.

Ludzas novada
Darbinieku skaits
domes
- 20 (amata
29.11.2019. sēdes vienības - 17,2).
lēmums “Par
grozījumu Ludzas
novada Sociālās

diennakts aprūpes
nodrošināšana
personām
(pensijas vecuma
personām,
pieaugušām
personām ar I un
II grupas
invaliditāti),
kuras vecuma vai
veselības stāvokļa
dēļ nespēj sevi
aprūpēt - Ludzas
novads.

28.

29.

30.

Iestāde

Iestāde

Iestāde

Briģu pagasta
pirmsskolas izglītības
iestāde,
reģ.Nr.40900014050,
Skolas iela 4, Brigi, Briģu
pagasts, Ludzas novads,
LV-5707
Istras pagasta
pirmsskolas izglītības
iestāde,
reģ.Nr.40900014065,
“Bērnu dārzs”,
Vecslabada, Istras
pagasts, Ludzas novads,
LV-5748
Pildas pamatskola,
reģ.Nr.40900014578,
“Skola”, Pilda, Pildas
pagasts, Ludzas novads,
LV-5733

Pirmsskolas
izglītības
programmas
īstenošana Ludzas novads.

aprūpes centra
“Ludza”
nolikumā”
(prot.Nr.18,
16.§).
Iestādes “Ludzas
novada Sociālās
aprūpes centrs
“Ludza””
nolikums.

Iestādes “Briģu Darbinieku skaits
pagasta
- 19 (amata
121633 EUR
pirmsskolas
vienības - 13,5).
pašu līdz.,
izglītības iestāde”
16353 EUR
nolikums.
mērķdotācija
Iestādes “Istras Darbinieku skaits
pagasta
- 8 (amata
pirmsskolas
vienības - 6,2).
izglītības iestāde”
nolikums.

Pirmsskolas
izglītības
programmas
īstenošana Ludzas novads.

61444 EUR
pašu līdz.,
4132 EUR
mērķdotācija

Pamatizglītības
programmas
īstenošana Ludzas novads.

Iestādes “Pildas
141054 EUR
pamatskola”
pašu līdz.,
nolikums.
86887 EUR
mērķdotācija,

Darbinieku skaits
- 26 (amata
vienības18,8)

41560 EUR
ES fondu
līdz.,
123071 EUR
aizņ. no
Valsts kases

31.

Iestāde

32.

Komisija

Pildas pagasta
pirmsskolas izglītības
iestāde,
reģ.Nr.40900014243,
Liepu iela 18, Pilda,
Pildas pagasts, Ludzas
novads, LV-5733
Ludzas novada vēlēšanu
komisija,
reģ.Nr.90009067835,
Raiņa iela 16, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701

Pirmsskolas
izglītības
programmas
īstenošana Ludzas novads.

91975 EUR
pašu līdz.
12819 EUR
mērķdotācija

Vēlēšanu
organizēšana Ludzas novads.

83207 EUR
pašu līdz.

Pašvaldības
autonomu
funkciju
īstenošana
komunālo
Sabiedrība ar ierobežotu
pakalpojumu,
atbildību "LUDZAS
Ludzas pilsētas
APSAIMNIEKOTĀJS",
33. Kapitālsabiedrība
administratīvās
reģ.Nr.42403015020,
teritorijas
Kr.Barona iela 49, Ludza,
labiekārtošanas
Ludzas novads, LV-5701
un sanitārās
tīrības,
nekustamā
īpašuma (t.sk.
daudzdzīvokļu

Iestādes “Pildas
pagasta
pirmsskolas
izglītības iestāde”
nolikums.

Darbinieku skaits12 (amata
vienības11)

Ludzas pilsētas
domes
16.09.2003.
ārkārtas sēdes
lēmums “Par
uzņēmumu
“Ludzas pilsētas
domes namu
pārvalde” un
“Komunālo
uzņēmumu
kombināts” un
Ludzas pilsētas
domes
enerģētikas

Līdzdalība - 100%
Pašvaldībai pieder
6170216 kapitāla
daļas, katra EUR
1,00 vērtībā.

dzīvojamo māju)
apsaimniekošanas
jomā Ludzas pilsēta.

departamenta un
Labiekārtošanas
un apzaļumošanas
nodaļas
reorganizāciju par
sabiedrību ar
ierobežotu
atbildību “Ludzas
apsaimniekotājs””
(prot.Nr.15, 1.p.).
Ludzas novada
domes
08.07.2009.
ārkārtas sēdes
lēmums “Par
pašvaldības
kapitālsabiedrību
kapitāla daļu
īpašnieka maiņu”
(prot.Nr.3, 6.§.).
Dalībnieku
reģistrs.

Veselības aprūpe
(stacionārie,
Sabiedrība ar
ambulatorie,
ierobežotu atbildību
sociālie,
"Ludzas medicīnas
rehabilitācijas,
34. Kapitālsabiedrība centrs",
0 EUR
konsultatīvie un
reģ.Nr.40003258973,
profilaktiskie
Raiņa iela 43, Ludza,
medicīniskie
Ludzas novads, LV-5701
pakalpojumi)
iedzīvotājiem

Līdzdalība Ludzas novada
42.05352 %
pašvaldība dalību
kapitālsabiedrībā
Pašvaldībai pieder
ieguva 2009.gadā,
3079042 kapitāla
pamatojoties uz
daļas, katra EUR
Ludzas rajona
1,00 vērtībā.
pašvaldības
reorganizācijas
Ludzas rajona
plānu un
padomes

Ludzas novadā
un SIA
“Rēzeknes
slimnīca”
sadarbības
teritorijā.

Labvēlīgas vides
veicināšana
Sabiedrība ar
tūrisma un
ierobežotu atbildību
uzņēmējdarbības
"Ludzas tūrisma
attīstībai, tūrisma
35. Kapitālsabiedrība aģentūra",
0 EUR
pakalpojumi reģ.Nr.50003367381,
Ludzas novads,
Baznīcas iela 42, Ludza,
Ciblas novads,
Ludzas novads, LV-5701
Kārsavas novads,
Zilupes novads.

SIA "ALAAS",
reģ.Nr.42403013918,
“Križevniki 2”,
36. Kapitālsabiedrība
Križevņiki, Ozolaines
pagasts, Rēzeknes
novads, LV-4633

Atkritumu
savākšana,
šķirošana,
uzglabāšana,
apstrāde,
pārkraušana,

0 EUR

Nodošanas25.04.2008.
pieņemšanas aktu. aizņēmuma “SIA
Ludzas rajona
Dalībnieku
slimnīca
reģistrs.
pamatkapitāla
palielināšanai”
saistības uz
31.12.2020.1 943 120 EUR
(līdz 20.06.2037.)
15.10.1997.
Līdzdalība Dibināšanas
31.48148 %
līgums.
Pašvaldībai pieder
Ludzas novada
4828 kapitāla
domes
daļas, katra EUR
08.07.2009.
1,00 vērtībā.
ārkārtas sēdes
lēmums “Par
pašvaldības
kapitālsabiedrību
kapitāla daļu
īpašnieka maiņu”
(prot.Nr.3, 6.§.).
Dalībnieku
reģistrs.
Ludzas pilsētas
domes
07.03.2002. sēdes
lēmums “Par
Starppašvaldību
atkritumu
apsaimniekošanas

Līdzdalība
16.69999 %
Pašvaldībai pieder
84868 kapitāla
daļas, katra EUR
1,00 vērtībā.

pārvadāšana,
apglabāšana Rēzeknes pilsēta,
Rēzeknes novads,
Ludzas novads,
Kārsavas novads,
Ciblas novads,
Viļānu novads,
Zilupes novads.

organizācijas,
SIA
“Austrumlatgales
reģiona sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija”
dibināšanu”
(prot.Nr.3, 31.p.).
Ludzas novada
domes
08.07.2009.
ārkārtas sēdes
lēmums “Par
pašvaldības
kapitālsabiedrību
kapitāla daļu
īpašnieka maiņu”
(prot.Nr.3, 6.§.).
Dalībnieku
reģistrs.

Apstiprināts ar Ludzas novada domes 2021.gada 25. februāra sēdes lēmumu “Par Ludzas novada pašvaldības reorganizācijas plāna
konstatējumu/lēmumu daļas apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 39.§).
Domes priekšsēdētājs

Edgars Mekšs
(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

(datums*)

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

