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1. Ludzas novada pašvaldības raksturojums
Ludzas novada kopplatība – 964,8 km2.
Kopējais iedzīvotāju skaits novadā – 13 733 cilvēki (PMLP dati uz 01.01.2017.), no
kuriem Ludzas pilsētā dzīvoja 8 601 cilvēki, t.i. 62,63 %.
Administratīvā teritorija

Briģu pagasts
Cirmas pagasts
Isnaudas pagasts
Istras pagasts
Ludza
Nirzas pagasts
Ņukšu pagasts
Pildas pagasts
Pureņu pagasts
Rundēnu pagasts

Iedzīvotāju
skaits

586
667
1 076
571
8 601
390
422
607
349
464

Ludzas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:
1.1. Briģu pagasts;
1.2. Cirmas pagasts;
1.3. Isnaudas pagasts;
1.4. Istras pagasts;
1.5. Ludzas pilsēta;
1.6. Nirzas pagasts;
1.7. Ņukšu pagasts;
1.8. Pildas pagasts;
1.9. Pureņu pagasts;
1.10. Rundēnu pagasts.
Pagasta pārvaldi vada domes
iecelts pagasta pārvaldes vadītājs, kurš
nedrīkst būt domes deputāts. Pagasta
pārvaldes vadītājs ir padots novada
pašvaldības

domes

priekšsēdētāja

vietniekam.
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Ludzas novada pašvaldība:
Juridiskā adrese: Raiņa iela 16 , Ludza, Ludzas novads, LV – 5701
Reģ. Nr. LV 90000017453
Norēķinu konts Nr. LV09PARX0002240270024
AS Citadele banka
kods PARXLV22
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde „Ludzas novada pašvaldība”, kas
nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu, un tā sastāv no:
1. Administratīvās nodaļas;
2. Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas;
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļas;
4. Juridiskās nodaļas;
5. Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļas;
6. Ludzas novada būvvaldes.
Administrācijas vadītājs ir pašvaldības izpilddirektors.
Pašvaldības administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata.
Administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas nolikumu un
pašvaldības

izpilddirektora

(administrācijas

vadītāja)

apstiprinātiem

administrācijas

struktūrvienību nolikumiem.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
- sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”;
- sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
- sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Ludzas tūrisma aģentūra”;
- sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība”.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos);
- biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”;
- biedrība „Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
- biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””;
- biedrība „Latvijas Pilsētu savienība”;
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- Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija;
- iestāde „Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulators”;
- nodibinājums „Nodibinājums Ludzas novada mikrouzņēmēju atbalstam”;
- biedrība „Ludzas rajona partnerība”;
- biedrība „Reģionālo attīstības centru apvienība”
Ludzas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par
pašvaldībām”.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās
pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas:
- Vēlēšanu komisiju;
- Administratīvo komisiju;
- Administratīvo aktu strīdu komisiju;
- Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju;
- Ludzas pilsētas zemes komisiju (komisijas darbība izbeigta ar 2015.gada 1.oktobri);
- Iepirkumu komisiju;
- Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisiju;
- Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju;
- Dzīvokļu komisiju;
- Komisiju pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās lietošanas laika noteikšanai;
- Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisiju;
- Ētikas komisiju;
- Uzņēmējdarbības licencēšanas komisiju;
- Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanas komisiju;
- Pašvaldības zemes nomas tiesību izsoles komisiju;
- Medību koordinācijas komisiju;
- Pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisiju;
- Pedagoģiski medicīnisko komisiju.
Padomes:
- Uzņēmēju konsultatīvo padomi;
- Atzinības raksta apbalvošanas padomi.
Ludzas novada domes sastāvs:
Alīna Gendele – domes priekšsēdētāja;
Edgars Mekšs – domes priekšsēdētājas vietnieks;
Aivars Meikšāns – domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos;
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Andrejs Andrejevs – domes deputāts;
Juris Atstupens – domes deputāts;
Voldemārs Dibaņins – domes deputāts;
Lolita Greitāne – domes deputāte;
Jānis Ivulāns - domes deputāts;
Jevgenija Kušča – domes deputāte;
Igors Lapšovs – domes deputāts;
Eleonora Obrumāne – domes deputāte;
Olga Petrova – domes deputāte;
Svetlana Rjutkinena – domes deputāte;
Olita Baklāne – domes deputāte;
Regīna Vorobjova – domes deputāte.
Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki.
Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtās nedēļas ceturtdienās plkst. 14:00.
Iestādes un uzņēmumi
Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas darbojas uz domes apstiprinātu
nolikumu pamata:
1. Ludzas novada pašvaldība;
2. Briģu pagasta pārvalde;
3. Cirmas pagasta pārvalde;
4. Isnaudas pagasta pārvalde;
5. Istras pagasta pārvalde;
6. Nirzas pagasta pārvalde;
7. Ņukšu pagasta pārvalde;
8. Pildas pagasta pārvalde;
9. Pureņu pagasta pārvalde;
10. Rundēnu pagasta pārvalde;
11. Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde;
12. Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”;
13. Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;
14. Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”;
15. Ludzas pilsētas ģimnāzija;
16. Ludzas 2.vidusskola;
17. Ludzas novada vakara vidusskola;
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18. Ludzas mūzikas pamatskola;
19. J.Soikāna Ludzas mākslas skola;
20. Ludzas novada sporta skola;
21. Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs;
22. Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka;
23. Ludzas tautas nams;
24. Ludzas novada tūrisma informācijas centrs;
25. Ludzas Novadpētniecības muzejs;
26. Ludzas novada Bāriņtiesa;
27. Ludzas novada Sociālais dienests;
28. Ludzas novada Bērnu nams-patversme;
29. Ludzas novada Sociālās aprūpes centrs “Ludza”;
30. Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;
31. Istras vidusskola;
32. Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;
33. Nirzas pamatskola;
34. Pildas pamatskola;
35. Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde.
Augstāk minētās iestādes atrodas Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora uzraudzībā.
Ludzas novada domes pastāvīgās komitejas:
- Finanšu pastāvīgā komiteja 5 deputātu sastāvā;
- Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgā komiteja 5 deputātu sastāvā;
- Teritoriālā un attīstības pastāvīgā komiteja 5 deputātu sastāvā.
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2. Pašvaldības divos iepriekšējos gados izpildītais un kārtējam
gadam pieņemtais budžets, tai skaitā par saistību un garantiju
apjomiem
2.1. Pamatbudžeta izpilde
Ludzas novada pamatbudžeta ieņēmumus 2016.gadā veidoja fizisko un juridisko
personu nodokļu maksājumi, nodevas un citi maksājumi, mērķdotācijas un maksājumi no
citiem budžetiem, iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi.
Budžeta grozījumi 2016.gadā izdarīti ar grozījumiem saistošajos noteikumos.
2015. un 2016.gada budžetu izpildi, un 2017.gadam apstiprināto budžetu, skatīt
1.pielikumā.
2016.gada pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums

52.3%

60.0%

50.0%

40.8%

40.0%

30.0%

20.0%
6.9%
10.0%

0.0%
Nodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi un
maksas pakalpojumi

Saņemtie maksājumi

2016.gada pamatbudžeta ieņēmumu precizētā prognoze izpildīta par 100.8%
(precizētā ieņēmumu prognoze 12 633 686 euro, izpilde 12 736 598 euro).
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Pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums 2015. – 2016. gados
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maksas pakalpojumi

Saņemtie maksājumi

Nodokļu ieņēmumu prognoze izpildīta par 101.06% (precizētā prognoze 5 145 102
euro, izpilde 5 119 685 euro).
Pārskata gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir 4 568 587 euro, Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis salīdzinot ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda aprēķinos
2016.gadam iekļauto 100% nodokļa apmēru izpildīts, jo gada beigās nodokļa neizpildi
pašvaldībām kompensēja.
Kārtējā saimnieciskā gada nekustamā īpašuma nodoklis par zemi iekasēts 457 989
euro apmērā un nodoklis par mājokļiem, ēkām un būvēm 2016.gadā iekasēts –106 869 euro,
nodokļa precizētā prognoze izpildīta par 110.3%, t.sk. iekasēti parādi par iepriekšējiem
gadiem 48695 euro, kas salīdzinot ar 2015.gadu ir iekasēts vairāk par 14 443.
Lai nodrošinātu samērīgu nodokļa sloga pieaugumu, zemes vienībām, kuras atrodas
administratīvajās teritorijās ārpus pilsētām un kuru platība pārsniedz 3 ha, un vismaz viens no
noteiktajiem lietošanas mērķiem ir no lietošanas mērķu grupas “Lauksaimniecības zeme”,
“Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir
aizliegta ar normatīvo aktu” vai “Ūdens objektu zeme”, nekustamā īpašuma nodokli līdz
2025.taksācijas gadam aprēķina no speciālās vērtības, ko nosaka īpaši nodokļa aprēķinam.
Speciālā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz lauku zemes kadastrālo vērtību. Taksācijas
9
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gada lauku zemes speciālās vērtības pieaugums gadā nepārsniedz 10% no iepriekšējam
taksācijas gadam noteiktās lauku zemes speciālās vērtības.
2016.gadā piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 7.6 tūkst. EUR apmērā:
1) pēc pašvaldības saistošiem noteikumiem – 2.8 tūkst. EUR,
2) represētām personām – 1.2 tūkst. EUR,
3) daudzbērnu ģimenēm – 0.5 tūkst. EUR,
4) maznodrošinātām personām – 0.4 tūkst. EUR,
5) trūcīgām personām – 2.7 tūkst. EUR.
Nekustamā īpašuma nodokļa kopējais parāds uz 2017.gada 1.janvāri ir 85 tūkst. EUR,
pamatparāda palielinājums 0.1 tūkst. EUR un nokavējuma nauda 26.5 tūkst. EUR. Salīdzinot
ar iepriekšējo gadu kopējais parāds palielinājies par 4 tūkst. EUR.

2016.gada nodokļu ieņēmumu sadalījums pamatbudžetā
Nekustamā īpašuma
nodoklis par ēkām,
būvēm, mājokļiem,
2.2%

Azartspēļu nodoklis,
1.1%

Nekustamā īpašuma
nodoklis par zemi,
8.8%

Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis,
87.9%

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem iekasēti 538 209
euro apmērā, ieņēmumi samazinājušies par 19 944 euro.
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2016.gadā novada pašvaldība saņēmusi 250 608 euro par norēķiniem ar pašvaldībām
par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām.
Pašvaldības budžetā saņemtas valsts budžeta mērķdotācijas 3 346 496 euro apmērā.
2016.gadā nav saņemta dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda 60 498 euro, plānota
dotācija 3009440 euro, faktiskā izpilde 2948942, izpilde 98.0%. 2017.gada sākumā saņemta
dotācija par iepriekšējo gadu 60 498 euro. Jau vairākus gadus Ludzas novada pašvaldība
saņēma dotāciju vērtēto ieņēmumu izlīdzināšanai, kas 2015. gadā bija 315057 eiro. Ieviešot
jauno izlīdzināšanas modeli Ludzas novada pašvaldībai ne 2016.gadā, ne 2017.gadā šāda
dotācija vairs nav paredzēta.
Ludzas novada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir 12 001 974 euro vai prognozētie
izdevumi apgūti 95.7% apmērā.

2016. gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums

57670
1571523

64501
1185076

Izpildvara

29762
276020
211833

1050351

Pašvaldību ārējo parādu apkalpošana
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība

1735925
5819313

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Atpūta, kultūra, reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Veselība

Izpildvaras uzturēšanai izlietoti līdzekļi 1 249 577 euro apmērā, līdzekļi apgūti 96.7%,
t.sk. procentu maksājumi Valsts Kasei par aizņēmumiem no Valsts Kases 34 305 euro un
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aizņēmumu apkalpošanas izdevumi 30196 eiro. Procentu maksājumi par aizņēmumiem,
salīdzinot ar 2015.gadu, samazinājušies par 64 558 euro, ko ietekmēja procentu likmju
samazināšana aizņēmumiem no Valsts kases: četriem pašvaldības aizņēmumiem tiek
piemērota 5 gadu procentu likme- 2015.gada 10.decembrī šiem aizņēmumiem samazināti
procentu likmes apmēri, tai skaitā vienam aizņēmumam no 2.583% uz 0.432%, trijiem
aizņēmumiem no 1.916% uz 0.432%. Šo aizņēmumu pamatsumma uz 2016.gada sākumu bija
3 791 409 euro. Pārējiem aizņēmumiem tiek piemērota 1 gada procentu likme, kas no
2016.gada 1.janvāra bija 0.101%, bet jau ar 2016.gada 30.maiju ir nulles likme.
Ar 2015.gada 1.martu Ludzas novada pašvaldība sniedz atskurbināšanas pakalpojumu
Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novada iedzīvotājiem, bet ar 2016.gada jūliju atsevišķos
gadījumos uzņem arī Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada un Viļānu novada iedzīvotājus.
2016.gada laikā atskurbināšanas telpā bija ievietotas 454 personas, kopējie izdevumi 27477
euro. No valsts budžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” saņemti 5565
euro, t.sk. 2175 euro pārskaitīti Kārsavas, Ciblas un Zilupes novada pašvaldībām izdevumu
segšanai.
Novadā tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie
darbi”, 2016.gadā mēnesī novadā vidēji strādāja 117 bezdarbnieki. Bezdarbnieku stipendijām
izlietoti līdzekļi 196222 euro, kuri uzrādīti budžeta sadaļā 10.500 „Atbalsts bezdarba
gadījumā”. Projekta ietvaros bezdarbniekiem tiek nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes,
bet 2016.gadā šo pakalpojumu nav izmantojis neviens bezdarbnieks. Salīdzinot ar 2015.gadu
līdzekļu palielinājums par 75%.

Atbalsts bezdarba gadījumā
751537
614419

380694
318766
251960

218529
117104

196222
111854
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Novada pagastos (Isnaudas, Istras, Nirzas, Rundēnu) lauksaimniecības konsultantu
darba samaksai izlietoti 8078 euro un pārējo izdevumu segšanai izlietoti 213 euro.
2016.gadā būvvaldes uzturēšanai izlietoti līdzekļi 49324 euro. Būvvalde sniedz
pakalpojumus Zilupes un Ciblas novadu pašvaldībām.
Pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi 21749 euro apmērā izlietoti Ludzas novada
autoceļu un ielu tekošai uzturēšanai un ielu būvdarbu tehnisko dokumentāciju izstrādāšanai un
50518 euro tehnikas iegādei.
Tūrisma informācijas centra uzturēšanai izlietoti 29066 euro.
Vides aizsardzībai izlietoti 211833 euro, tai skaitā atkritumu apsaimniekošanai 18742
euro un notekūdeņu apsaimniekošanai 181065 euro. Līdzekļi apgūti 85.7% apmērā.
Kanalizācijas sistēmas sakārtošanai Ludzas pilsētā izlietoti 106054 euro.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti 1 050 351 euro.
4459 euro izlietoti izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem segšanai Ludzas
pilsētas brīvajos (neizīrētajos) dzīvokļos daudzdzīvokļu mājās.
Saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumiem
Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai” māju energoauditu veikšanai, renovācijai un
iekšpagalmu sakārtošanai izlietoti pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi 94204 euro.
Ūdensapgādei izdevumi apgūti 75205 euro apmērā, pilsētas ielu un pagastu centru
apgaismošanai izlietoti 127465 euro.
Ludzas novadā darbojas 10 pagastu bibliotēkas, kuras ir akreditētas un tām piešķirts
vietējās nozīmes bibliotēku statuss un Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, kura 2016.gadā
akreditēta uz pieciem gadiem kā reģiona galvenā bibliotēka. Bibliotēku darbību 2016.gadā
raksturo šādi rādītāji:
-

lasītāju skaits –4215, t.sk. bērni un jaunieši – 1324;

-

apmeklējumu skaits – 62692, t.sk. bērni – 21286;

-

izsniegumu skaits – 122198, t.sk. bērni – 21163.

Salīdzinot ar 2015.gadu lasītāju skaits palielinājies par 81, apmeklējumu skaits
palielinājies par 1596, izsniegumu skaits samazinājies par 3798. Novada bibliotēku krājums
pārskata gada beigās sastādīja 99907 vienības. Bibliotēku krājumi 2016.gadā palielinājās ar
jaunieguvumiem par 6163 dokumentiem, kuru iegādei izlietoti 24213 euro.
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Katru gadu pašvaldība finansē pieredzes apmaiņas braucienus, 2016. gadā tika
organizēts divu dienu brauciens uz Liepājas Centrālo zinātnisko un Grobiņas pilsētas
bibliotēkām.
Istras pagasta bibliotēkas leļļu teātra “Teremok” mākslinieki devās uz Roķišķiem
(Lietuva), lai ņemtu dalību XX reģionālajos leļļu teātra “Kad atdzīvojas lelles” svētkos. Tika
rādītas divas lugas lietuviešu valodā.
Atskaites gadā Rundēnu, Pildas pagasta bibliotēkās un Ludzas 2.vidusskolas
bibliotēkā tika veikta krājumu inventarizācija. Pagastu bibliotēkās krājumu inventarizācija
notika izmantojot BIS Alise elektronisko versiju. Skolas bibliotēkā nav ievadīts viss krājums
sistēmā, tāpēc inventarizācija notika ar inventāra grāmatu palīdzību.
2016.gada septembrī Isnaudas pagasta bibliotēkā nomainījās darbiniece. Pelnītā atpūtā
devās ilggadējā bibliotēkas vadītāja.
Atskaites gadā tika organizēti 6 mācību semināri un 6 darba semināri publisko un
skolu bibliotēku darbiniekiem.
Uz 2016.gada 31.decembri muzeja krājumu vienību skaits ir 38337 vienības. Pārskata
gadā krājums tika papildināts ar 527 vienībām. Krājuma papildinājuma vislielākā daļa sastāda
dāvinājumi – 493 vienības. Kopkatalogā datorizēti ievadīto krājumu vienību kopskaits 12670,
no tām 2016.gadā ievadīto vienību skaits 1500.
Latvijas Muzeju biedrība piešķīra

balvu “Zelta puteklis” par gada ieguldījumu

nacionālo vērtību saglabāšanā – par Brīvdabas un etnogrāfijas nodaļas objekta “Rija”
restaurāciju (darbi notika 2015.gadā, balva pasniegta 20106.gadā).
No 2016.gada 22.janvāri muzejam ir jauna struktūrvienība – Ludzas Lielā sinagoga.
Apmeklētājiem tā durvis vērā vaļā 11.augustā. Pārskata gadā muzeju un sinagogu apmeklēja
12 411 cilvēks, no tiem sinagogas apmeklētāji bija 2607. No visiem apmeklētājiem 8499
apmeklēja gan muzeju, gan sinagogu bez maksas, kas sastāda 68% no kopējā apmeklētāju
skaita. Muzejs spējis noturēt gan vietējo apmeklētāju, gan tūristu interesi par muzeju. Tika
novadītas 195 ekskursijas pa muzeju un Brīvdabas nodaļu un 30 – sinagogā, 28 pārskata
ekskursijas pa Ludzas pilsētu. Muzeja darbinieki organizēja 16 publisku pasākumu muzejā un
ārpus tā. Pasākumus apmeklēja 1972 cilvēki. Vislielāko apmeklētāju interesi izpelnījās
Starptautiskās Akcijas „Muzeju nakts” ietvaros rīkotais pasākums, tajā piedalījās 541
apmeklētājs. 17.jūlijā Brīvdabas teritorijā notika folkloras kopu festivāls GORŪZA. 15.aprīlī
Ludzā notika Ziemeļlatgales novadu bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums. Visi 300
dalībnieki apmeklēja muzeju – viņiem tika novadīta programma “Linapstrāde Ludzas novadā
19.gs.b.-20.gs.s.”, kā arī pārskata ekskursija pa muzeju. Lai popularizētu muzeja
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piedāvājumu, 4.maijā tika organizēta ekskursija tūroperatoriem no Krievijas. 28.maijā Ludzā
tika organizēts Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”. Festivālā piedalījās dejotāji no
32 novadiem un 6 pilsētām. Dalībnieki apmeklēja arī muzeju un iepazinās ar muzeja
ekspozīcijām un izstādēm. Pārskata gadā tika novadītas 72 muzejpedagoģiskās programmas
mācību iestāžu audzēkņiem. Radoša sadarbība ar skolēniem veicina muzeja atpazīstamību
atšķirīgās paaudzēs un sabiedrības slāņos.
Nodrošināta regulāra muzeja un tā aktivitāšu reklāma muzeja mājaslapā, Ludzas
novada pašvaldības mājaslapā, citos interneta portālos, vizuālās reklāmas stendos, sociālajos
tīklos un iespēju robežās – radio, TV un presē.

Muzeja aktivitātes atspoguļotas 67

publikācijās presē, 5 sižetos TV un 4 sižetos radio. 2016.gadā muzejs bijis pieejams
apmeklētājiem 313 dienas (2651 stundu, no kurām 633 stundas ārpus normālā darba laika).
Muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklētājiem bija pieejamas 6 dienas nedēļā (no 1.jūlija līdz
31.augustam – sestdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00, svētdien no plkst. 10.00 līdz 15.00), pēc
vajadzības muzejs bija atvērts arī svētku dienās, ka arī ārpus darba laika.
Finansiālo iespēju robežās muzeja darbinieki apmeklēja Kultūras Ministrijas un citu
iestāžu organizētos tālākizglītības kursus un seminārus, muzeja profilam atbilstošās
konferences. Muzeja radošo projektu realizēšanai organizēta papildus finansējuma piesaiste,
iesniedzot projektus. Pārskata gadā tika atbalstīti 3 kultūras projekti:
1) Iepazīsim Ludzas novada vēsturi: lomu spēle “Viduslaiku pilsētas iedzīvotāji” (Ludzas
novada pašvaldība, mazo kultūras projektu konkurss – 485 EUR),
2) Ekspozīcijas “...bet sirdī visu mūžu nesu saules dienu, no tēva mājas mīļās pasaules”
izveide (VKKF - 5000.00 EUR),
3) “Iepazīsim Ludzas novada vēsturi” (VKKF – 350 EUR).
Novada kultūras namu un klubu uzturēšanai izlietoti līdzekļi 1 005 290 euro apmērā.
2016.gadā pabeigts pašvaldības prioritārais projekts Ludzas kultūras nama ēkas daļas
atjaunošana, kura gaitā tika gan atjaunota tautas nama ēka, gan iegādāts jauns gaismas un
skaņas aprīkojums par kopējo summu 68 478 euro, profesionāls datu video projektors Hitachi
CP-WX9210 par 14 089 euro, aizkari, kulises, prožektori, skatītāju krēsli un cits iekārtojums
par kopējo summu 127 059 euro.
Pašvaldības dzīves atspoguļošanai, sabiedrības informēšanai par Ludzas novada
pašvaldībā notiekošajiem procesiem un lēmumiem tiek izdots informatīvais izdevums
“Ludzas novada vēstis”, kurš reģistrēts LR TM Uzņēmumu reģistrā 2003.gada 8.aprīlī ar
valsts reģistra numuru 000702753 un izsniegta reģistrācijas apliecība Nr.M001168.
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Izglītībai izlietoti līdzekļi EUR 5 819 313 kopā ar valsts mērķdotāciju vai izdevumi
apgūti 96.2 %.
Ludzas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” uzturēšanai kopā izlietoti EUR
327648, t.sk. mērķdotācija iestādes uzturēšanas izdevumiem EUR 167689, mērķdotācija
pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām EUR 152124, līdzekļi no maksas pakalpojumiem EUR 4614 un atlikums EUR
3221 no 2015.gada mērķdotācijas pedagogu atalgojumam. Mērķdotācija uzturēšanas
izdevumiem, salīdzinot ar 2015.gadu ir palielinājusies par EUR 3219, pedagogu darba
samaksai par EUR 17352. Sakarā ar jauno MK noteikumu par pedagogu darba algas samaksu
stāšanos spēkā ar 2016.gada 1.septembri, ir palielinājusies pedagogu darba algas likme par
EUR 200 (par vienu slodzi). Uz 2017.gada 1.janvāri darbojas 5 grupas, īsteno 3 izglītības
programmas un iestādi apmeklē 81 audzēknis.
Novada pārējo 5 pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai izlietoti pašvaldības
līdzekļi EUR 920264 kopsummā. Sākot ar 2014.gada 1.septembri pašvaldība piemaksā
pirmsskolas izglītības pedagogiem, jo valsts noteiktais minimālais finansējums ir
nepietiekams. Ar 2016.gada 1.janvāri pašvaldība piemaksā pirmsskolas izglītības iestādēs
pedagogiem pie darba algas EUR 38,00 par 1 likmi, iestādes vadītājiem – EUR 50,00,
vietniekiem – EUR 40,00 pie amatalgas. Ar 2016.gada 1.janvāri valsts finansējums bija
nepietiekams 5-6 gadīgo apmācībai, tāpēc pašvaldība pedagogiem piemaksāja EUR 38 par
likmi, tas pašvaldībai izmaksāja 8 mēnešos (janvāris-augusts) EUR 5085.

2015.gadā

piemaksām tika izlietots EUR 18492, 2016.gada 8 mēnešos – EUR 22773, t.i. par EUR 4281
vairāk. Ar 2016.gada 1.janvāri valsts finansējums 5-6 gadīgo apmācībai ir nepietiekams, tāpēc
valsts finansējums bija tikai Ludzas pilsētas PII Pasaciņa un PII Namiņš pedagogiem, bet
lauku pagastu PII (Istra, Pilda, Briģi) finansēja pašvaldība no saviem līdzekļiem, kur
finansējums sasniedza EUR 6868. Tā kā ar 2016.gada 1.septembri ir stājušies spēkā jaunie
pedagogu darba algas samaksas noteikumi, tad pašvaldībai bija jānodrošina PII pedagogiem
samaksa EUR 620 par vienu likmi, tāpēc no pašvaldības finansējuma tika papildus piešķirti
naudas līdzekļi EUR 19185 apmērā. Pirmsskolas izglītības iestādēm 2016.gadā no valsts tika
piešķirti EUR 2687 mācību līdzekļiem, bet no pašvaldības – EUR 4527. 2016.gadā pilsētas
pirmsskolas izglītības

iestādēs tika ierīkoti bērnu rotaļu laukumi ar atribūtiem - PII

„Pasaciņa” EUR 22873 apmērā, PII „Namiņš” – EUR 13981 apmērā. Briģu pagasta PII
diennakts grupas remonta izmaksas EUR 2217.
Jau no 2013.gada pašvaldība piemaksā pedagogiem par profesionālās darbības
kvalitātes pakāpi. 2015.gadā šis finansējums no pašvaldības pirmskolas izglītības pedagogiem
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bija EUR 10269 (3.pakāpei – EUR 31,87 par likmi un 4.pakāpei – EUR 79,68), salīdzinot ar
2014.gadu, tas ir palielinājies par EUR 3171, jo palielinājies pedagogu skaits, kuri ieguvuši
profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. 2016.gadā par kvalitātes pakāpi pedagogiem ir
veikta piemaksa EUR 11154, palielinājums EUR 885, jo ar 2016.gada 1.septembri par
3.pakāpi piemaksā EUR 45 par vienu likmi, bet par 4.pakāpi – EUR 114. Palielinājums
salīdzinot ar 2015.gadu nav liels, jo ar 2016.gada 1.septembri pedagogiem ir samazinātas
darba slodzes no 1,0 uz 0,9 (-0,1).

Iestādēs darbojas 22 grupas, audzēkņu skaits 407.

Salīdzinot ar 2015.gadu, PII ir samazinājies grupu skaits par 1 grupu, ar 2016.gada 31.augustu
tika likvidēta Istras pagasta PII Rundēnu grupa.

Audzēkņu skaits palielinājies par 17.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu audzēkņu skaits pieaug pilsētās, bet laukos samazinās.
Novada 6 vispārizglītojošo skolu uzturēšanai izlietoti no pašvaldības finansējuma
EUR 1235955. No pašvaldības līdzekļiem internātu pedagogiem ir samazinātas slodzes –
Ludzas 2.vidusskolā no 1,5 uz 1,0 un Istras vidusskolā no 1,0 uz 0,5. Internātu pedagogiem ir
izlietots finansējums EUR 15424 apmērā, salīdzinot ar 2015.gadu tas ir samazinājies par EUR
176.
Skolēnu skaits uz 2017.gada 1.janvāri – 1334, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, skolēnu
skaits samazinājies par 31 skolēnu.
Ar 2016.gada 1.septembri, sakarā ar jauno pedagogu darba samaksas modeli, darba
alga pedagogiem ir noteikta EUR 680 par vienu likmi, salīdzinot ar 2015.gadu un 2016.gada 8
mēnešiem (janvāris-augusts) palielinājums ir EUR 260. Pēc jaunajiem MK noteikumiem no
valsts budžeta mērķdotācijas netiek apmaksāta pedagoga darba alga sociālajiem pedagogiem
un sporta organizatoriem, kurus ar 2016.gada 1.septembri finansē pašvaldība, šo pedagogu
darba samaksai tika izlietoti naudas līdzekļi EUR 9245 apmērā. Ar 2016.gada 1.septembri
Ludzas pilsētas ģimnāzijā papildus tiek apmaksātas pedagogiem kopā 9 mācību stundas
sporta nodarbībām, datorprasmēm un korim, 7 mācību stundas – deju nodarbībām, jo valsts
finansējums ir nepietiekams, kopējais finansējums 4 mēnešos no pašvaldības ir EUR 1910. Tā
kā pēc jaunā pedagogu darba samaksas modeļa valsts finansējums nav pietiekams
vispārizglītojošo skolu direktoriem, pašvaldība šim fondam ir piešķīrusi EUR 3140 – 4
mēnešiem.
Skolās materiālās bāzes nostiprināšanai bibliotēkām iegādātas mācību grāmatas EUR
18147 no valsts līdzekļiem, no pašvaldības līdzekļiem – EUR 7880, mācību līdzekļi – EUR
7778 no valsts un EUR 11975 no pašvaldības līdzekļiem, inventārs - EUR 19693 kopsummā,
iegādāti pamatlīdzekļi - EUR 22097. Uzsākta Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina un ēkas
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renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde. Ludzas 2.vidusskolā veikts II korpusa sienas
remonts un izstrādāts internāta remonta tehniskais projekts.
Profesionālās ievirzes skolās (mākslas, mūzikas un sporta skolās) un interešu (Bērnu
un jauniešu centrs) izglītībā pašvaldība finansē piemaksas par kvalitātes pakāpēm pedagogiem
par 1 pedagoga likmi piemaksa 3.kvalitātes pakāpei ir EUR 31,87, 4.pakāpei – EUR 79,68 un
piemaksā pedagogiem EUR 30 par 1 likmi, kuri tiek finansēti no valsts budžeta, izņemot
Sporta skolu, kur finansējums no valsts ir pietiekams.
Mūzikas pamatskolā uz 01.01.2017 audzēkņu skaits ir 195, t.sk. sākumskolas klasēs
86 audzēkņi. Skola īsteno 11 profesionālās ievirzes programmas un 1 vispārizglītojošo
programmu.
Mūzikas pamatskolā vispārizglītojošā programmā valsts finansējums ir nepietiekošs,
tāpēc pašvaldība ar 2016.gada 1.septembri finansē pagarinātās grupas pedagogam darba
samaksu, 4 mēnešos tā bija EUR 3362 apmērā.
Mūzikas pamatskolā audzēkņu sagatavošanai un mūzikas pedagogu darba samaksai
izlietoti pašvaldības līdzekļi – EUR 42900 un vecāku līdzfinansējums EUR 12924, kas veido
30,1% no pašvaldības kopējās pedagogu darba samaksas (2015.gadā – 30,7%). Tā kā valsts
finansējums mūzikas pedagogiem ir nepietiekošs, pašvaldība arī 2016.gadā piemaksāja pie
valsts finansējuma EUR 9400 no saviem līdzekļiem. Ar 2016.gada 1.septembri piemaksa
pedagogiem ir EUR 30,00 par 1 likmi. Skolas direktoram piemaksa pie amatalgas ir
2015.gada līmenī, tas ir

EUR 147,00, vietniekam - EUR 111,00, jo skola īsteno gan

profesionālās ievirzes izglītības programmas, gan vispārizglītojošo programmu. Pedagogiem,
kurus finansē pašvaldība 2016.gadā piemaksas ir EUR 5178 apmērā. No pašvaldības naudas
līdzekļiem izlietoti inventāram – EUR 4752, pamatlīdzekļiem kopā – EUR 11439, no tiem
mācību līdzekļiem un mācību grāmatām – EUR 3827, mūzikas instrumentiem EUR 6820,
datortehnikai EUR 2530.
Audzēkņu skaits uz 01.01.2017. – Mākslas skolā 197 un 43 mācās mākslinieciskās
fantāzijas akadēmijā. Skola īsteno 3 izglītības programmas.
Mākslas skolas pedagogu darba samaksai izlietoti pašvaldības līdzekļi – EUR 34899
un vecāku līdzfinansējums EUR 13344, kas ir 38% no kopējās pedagogu darba samaksas (
2015.gadā – 34%). Ar 2014.gada 1.septembri J.Soikāna mākslas skola īsteno jaunu izglītības
programmu, ko finansē pašvaldība (2014.gada 4 mēnešos finansējums bija EUR 1310), 2015
gadā finansējums – EUR 4320, 2016 gadā – EUR 5720. Piemaksa pie valsts finansējuma
2016.gadā bija EUR 2672. Piemaksa pie pašvaldības finansējuma – EUR 1514, piemaksas par

18

Ludzas novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats

kvalitātes pakāpi – EUR 1169. No pašvaldības līdzekļiem inventāram – EUR 3866, mācību
līdzekļiem un mācību grāmatām – EUR 5067, pamatlīdzekļiem – EUR 3955.
Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra uzturēšanai izlietoti EUR 156462. Uz 2017
gada 1.janvāri skolēnu skaits ir 470. No pašvaldības līdzekļiem pedagogu darba samaksai ir
izlietoti kopā EUR 31287, kas sastāda 29% no kopējā darba algas finansējuma. Piemaksa pie
valsts finansējuma 2016.gada 8 mēnešos ir EUR 3150, pie pašvaldības finansējuma – EUR
865. No 2016.gada 1.septembra interešu izglītības pedagogi tiek finansēti pēc jaunā darba
algas samaksas modeļa, t.i. pedagoga darba alga ir EUR 680 par 1 likmi. Sakarā ar to, ka
valsts finansējums bija nepietiekams, pašvaldība finansēja darba samaksu vienam interešu
izglītības pedagogam (1likme) un pēc MK noteikumiem ir palielinājusies darba alga skolas
direktoram, vietniekam un metodiķim, tāpēc finansējums no pašvaldības 2016.gada
septembra-decembra mēnešos sasniedza EUR 5390. No pašvaldības līdzekļiem 2016.gadā
inventāram – EUR 5535, pamatlīdzekļiem – EUR 1657, mācību līdzekļiem – EUR 3375.
Ludzas novada Sporta skolas uzturēšanai izlietoti EUR 173830 no pašvaldības
finansējuma. Skolā darbojas 42 grupas: svarcelšana – 4 grupas, vieglatlētika- 13 grupas,
handbols – 20 grupas, futbols – 5 grupas, tās ir profesionālās ievirzes izglītības programmas,
kas saņēmušas Izglītības un zinātnes ministrijas licences. Pavisam skolā nodarbojas 598
audzēkņi, kuri iesaistījušies profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē. Sporta skolā
tiek īstenota interešu izglītības programma cīņā, šajā programmā nodarbojas 12 skolēni.
Salīdzinot ar 2015.gadu, interešu programmās ir samazināts valsts finansējums. No
pašvaldības līdzekļiem sporta skolas pedagogu darba samaksai izlietoti EUR 17441, kas
sastāda 8,3% no kopējās pedagogu darba samaksas ( 2015.gadā – 10%). Piemaksa pie
pašvaldības finansējuma EUR 1149. No pašvaldības līdzekļiem inventāram – EUR 5418,
pamatlīdzekļiem EUR 3197.
Ar 2014.gadu, lai precīzāk aprēķinātu finansējumu pēc skolēnu skaita, pašvaldībā
izglītības iestādēm tika izstrādāti normatīvi uz 1 audzēkni finansējuma piešķiršanai - biroja
precēm, inventāram, saimniecības precēm un mācību līdzekļiem. Arī 2016.gadā finansējums
tika aprēķināts pēc normatīviem.
Sociālai aizsardzībai apgūti līdzekļi 1 571 523 eiro apmērā vai par 93.8%.
Atbalsta gados veciem cilvēkiem sniegšanai un Ludzas novada sociālās aprūpes centra
„Ludza” uzturēšanai izlietoti 250 031 euro. Sociālās aprūpes centrā uz 2017.gada 1.janvāri
dzīvoja 35 iemītnieki, gada vidējais iemītnieku skaits mēnesī – 37. Iemītnieku skaits
iepriekšējā gadā ir samazinājies, centrā vietu skaits ir 42. 2016.gadā apstiprinātie uzturēšanas
izdevumi vienam iemītniekam mēnesī bija 512.10 euro. Tiem iemītniekiem, kuri paši vai kuru
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apgādnieki pilnā apmērā veic maksu par iemītnieku uzturēšanu maksai piemēro atlaidi 10%
apmērē.
Strauji samazinājies audzēkņu skaits bērnu namā–patversmē, tāpēc ar 2016.gada
1.maiju likvidēta iestāde Ludzas novada bērnu nams-patversme “Ābelīte”, Bērnu ilgstošo
sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju nodrošina sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu
Oāze”. Atbalsta sniegšanai ģimenēm ar bērniem izlietoti līdzekļi 301 688 euro, t.sk.
pakalpojumu apmaksai SIA “Bērnu Oāze” iztērēti 39 908 euro.
2016.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu kopējais sniegto pabalstu apjoms
samazinājies tikai par 6151 eiro, t.sk. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai samazinājies par 29170 eiro, savukārt dzīvokļa pabalsti samazinājušies par
9561 eiro.

Sociālie pabalsti iedzīvotājiem
474960

498432 503556

433600

476043

451990 445839 452432

295841

2.2. Speciālā budžeta izpilde
Speciālā budžeta ieņēmumi īpašiem mērķiem gūti 552346 euro, un apstiprinātos
ieņēmumus 2017.gadam skatīt 2.pielikumā.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2016.gadā – 22390 euro. Līdzekļi 23898 euro
izmantoti dabas aizsardzības pasākumiem - vides sakopšanas akcijām „Lielā Talka”, „Tīrības
dienas” un „Atkritumu šķirošana”.
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Pašvaldības autoceļu programmas realizācijai 2016.gadā izlietoti līdzekļi 526357 euro
kopsummā: ceļu (ielu) ikdienas uzturēšanai izdevumiem 449022 euro un kapitālajiem
izdevumiem 77335 euro.
2016.gadā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi naudā 9748 euro, izlietoti 23704 euro
apmērā.

2.3. Pašvaldības saistības
2016.gadā Ludzas novada dome no Valsts Kases ir saņēmusi aizdevumu prioritārā
investīciju projekta “Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana” īstenošanai 250 000 euro
(aizdevuma līgums Nr.A2/1/16/149, 2016.gada 27.maijs).
Ludzas pilsētas domes saistību apmēru uz 2017.gada 30.maiju raksturo 3.pielikums.
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3. Finanšu pārskats
3.1. Bilances posteņu atšifrējumi un skaidrojumi
2016. gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 44 533 8735 euro. Salīdzinot
ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma samazinājusies par 830 322 euro, skatīt
4.pielikumu.
AKTĪVS
Piezīme Nr.1 Ilgtermiņa ieguldījumi
Piezīme Nr.1.1.Nemateriālie ieguldījumi
Izmaiņas nemateriālo ieguldījumu posteņos norādītas 5.pielikumā –„Nemateriālo
ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”.
Visi nemateriālie aktīvi ir atspoguļoti bilancē, amortizācija tiek aprēķināta atbilstoši
noteiktajam derīgās lietošanas laikam. Uzkrātais amortizācijas apjoms uz 31.12.2016. ir
96554 euro.
Inventarizācijā tika konstatēts, ka visas datorprogrammas ir licenzētas. Veicot
inventarizāciju, neuzskaitītās programmas netika atrastas, kā arī programmu iztrūkums netika
konstatēts.
Nemateriālie ieguldījumi kopsummā salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu
palielinājušies par 7 501 euro jeb 19.62 %.

Aktīvs

Nemateriālie ieguldījumi – kopā

Piezīmes
Nr.

Uz
pārskata
perioda
beigām

Uz
pārskata
gada
sākumu

Izmaiņas
(+,-)

1.1.

45 729

38 228

7 501

1. Attīstības pasākumi un programmas

1.1.1.

30 426

37 884

(7 458)

2. Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības

1.1.2.

106 303

94 665

11 638

3. Pārējie nemateriālie ieguldījumi

1.1.3.

5 554

1 331

4 223

(96 554)

(95 652)

(902)

(1.+2.+3.+4 - 5.)

5. Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija ()

Piezīme Nr.1.1.2. Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas
tiesības
Būtiskākās izmaiņas, kas ietekmēja nemateriālo ieguldījumu palielinājumu ir:
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-

iegādāta interaktīvās ekspozīcijas programmatūra Ludzas Lielajā sinagogā par
4 828 euro un finanšu vadības sistēmas “GVEDIS” modulis par 3 025 euro;

-

iegādātas Ludzas pilsētas kartes un plāna pastāvīgās lietošanas tiesības no karšu
izdevniecības par 946 euro.

Piezīme Nr.1.2. Pamatlīdzekļi
Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu bilance samazinājusies
par 1 437 455 euro jeb 3.65%.

Aktīvs

Piezīmes
Nr.

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
( +, - )

2.Pamatlīdzekļi–kopā
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8-9)

1.2.

37 953 907

39 391 362

(1 437 455)

1. Zeme, ēkas, būves

1.2.1.

51 566 138

51 678 092

(111 954)

2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

1.2.2.

224 949

204 746

20 203

3. Pārējie pamatlīdzekļi

1.2.3.

5 243 911

4 929 864

314 047

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā celtniecība

1.2.4.

125 999

620 658

(494 659)

5. Turējumā nodotie valsts un pašvaldības
nekustamie īpašumi

1.2.5.

2 899 217

2 918 348

(19 131)

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi

1.2.6.

238 378

264 187

(25 809)

7. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos
pamatlīdzekļos

1.2.7.

4291

4 291

-

8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

1.2.8.

27 826

39 238

(11 412)

(22 376 802)

(21 268 062)

(1 108 740)

9. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums (-)

Informācija par ēkām un būvēm
Salīdzinot pašvaldības datus ar Valsts zemes dienesta (VZD) sagatavoto informāciju
no Valsts kadastra informācijas sistēmas par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajām
ēkām un būvēm, tika konstatētas neatbilstības starp VZD sniegto informāciju un ierakstiem
Zemesgrāmatā, kā arī nesakritības ar pašvaldības uzskaitē esošiem datiem. Turpinās
2014.gadā uzsāktā padziļināta pašvaldības bilancē esošo ēku un būvju inventarizācija, par
pamatu ņemot Zemesgrāmatas datus, kas tālāk tiek salīdzināti ar VZD datiem un pašvaldības
datiem, vienlaicīgi piesaistot būvvaldes speciālistus, pašvaldības zemes ierīcības speciālistus
un nekustamā īpašuma ekonomistu, lai pārbaudītu minēto objektu esību un tehnisko stāvokli
dabā. Tika konstatēti gadījumi, kad pašvaldības dati sakrīt ar Zemesgrāmatas ierakstiem un
VZD datiem, bet patiesie ēkas īpašnieki ir citas personas, kas privatizējušas dzīvokļus par
pajām no paju sabiedrībām, bet nav nostiprinājušas Zemesgrāmatā savas īpašuma tiesības.
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Pašvaldība turpina iegūt informāciju no Valsts arhīva par privatizācijas procesu norisi lauku
teritorijās par visām daudzdzīvokļu mājām, kā arī par īpašuma pārņemšanu no likvidējamām
paju sabiedrībām un citām institūcijām uz pagastu bilancēm. Ņemot vērā to, ka minētās
darbības ir laikietilpīgs process, kas saistīts arī ar finansiāliem izdevumiem, ir pieņemts
vadības lēmums katru gadu veikt pilnu dokumentālo un fizisko pārbaudi daļai no pašvaldības
bilancē esošām ēkām un būvēm, kas sekmīgi tiek realizēta.
Ludzas novada pašvaldība ir salīdzinājusi bilancē esošos datus ar valsts reģistru
aktualizētiem datiem uz 31.12.2016. par 796 ēkām un būvēm un 61 dzīvokļu īpašumu.
Konstatētas šādas atšķirības:
-

Valsts zemes dienesta datos dzīvokļa īpašuma sastāvā nav iekļautas 5 palīgēku
domājamās daļas, kuras ir iereģistrēta Zemesgrāmatā dzīvokļa īpašuma sastāvā uz
Ludzas novada pašvaldības vārda;

-

Valsts zemes dienesta datos ir iekļautas ēkas un būves vai to domājamās daļas, kuras
nepieder Ludzas novada pašvaldībai, pavisam 98 objekti , kā arī 2 norakstītas un
demontētas būves;

-

sakarā ar nekustamā īpašuma –zemes iegādi speciālās ekonomiskās zonas izveidei, uz
tās atrodošās 23 ēkas un būves netika ņemtas Ludzas novada pašvaldības uzskaitē, jo
tās plāno nojaukt, tiek gatavots nojaukšanas projekta;

-

Valsts zemes dienesta datos ir iekļautas 8 ēkas un būves, par kurām ir iesniegta
būvvaldes izziņa par to neesamību dabā;

-

Ludzas novada pašvaldības dati par uzskaitē esošo ēkas/būves domājamo daļu atšķiras
no Valsts zemes dienesta datiem par piederošo un dzīvokļu īpašumos nesadalīto
ēkas/būves domājamo daļu, pavisam 97 objektu;

-

Valsts zemes dienesta datos 4 ēkām un būvēm ir nepareizs kadastra numurs, 39
objektiem- Ludzas novada pašvaldības uzskaitē nav būves ar tādu kadastra
apzīmējumu;

-

Par 29 objektiem Ludzas novada pašvaldības dati par ēkas/būves kopējo platību vai
apbūves laukumu atšķiras no Valsts zemes dienesta datiem

-

12 ēkām/būvēm, kuras ir pašvaldības bilancē, pēc Valsts zemes dienesta datiem
piederība nav noskaidrota;

-

1 pašvaldības ēkai nepareizi norādīts cits īpašnieks;

-

29 ēkas un būves, kuras ir pašvaldības bilancē nav iereģistrētas kadastra informācijas
sistēmā un par 29 objektiem ir jāprecizē, vai tie ir reģistrējami kadastra informācijas
sistēmā.
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Ludzas novada pašvaldība ir salīdzinājusi bilancē esošos datus ar Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem uz 31.12.2016. Bilancē ir 2 valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļi- Ludzas pilsdrupas un Ludzas Lielā sinagoga.
Informācija par zemi
Ludzas novada pašvaldība ir salīdzinājusi bilancē esošos datus ar valsts reģistru
aktualizētiem datiem uz 31.12.2016. Pašvaldības uzskaitē ir 4319.9977 ha , VZD uzrāda
4319.7814 ha. Starpība datos ir par 0.2163 ha un ir konstatētas šādas neatbilstības:
-

VZD datos nav iekļautas Ludzas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības un
zemes vienību domājamās daļas –pavisam 1.2846 ha;

-

VZD datos iekļautas zemes vienības un zemes vienību domājamās daļas 1.1884 ha,
kuras ir atsavinātas, bet īpašuma tiesības nav pārreģistrētas Zemesgrāmatā;

-

VZD datos ir nepareizi norādīta pašvaldības zemes īpašuma domājamā daļa, līdz ar ko
nepamatoti samazināta platība 0.1325 ha;

-

pašvaldībā par 0.0124 ha ir uzskaitīts mazāk nekā VZD datos uzrādīts, jo nesakrīt
zemes vienību domājamās daļas, informācija pat tām ir jāprecizē.
Informācija par īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā
2016. gadā Ludzas novada pašvaldība turpināja reģistrēt Zemesgrāmatā pašvaldībai

piederošos nekustamos īpašumus. Uz 31.12.2016. Zemesgrāmatā iereģistrēti zemes īpašumi
par kopējo bilances (atlikušo) vērtību 881 327 euro, ēkas – 15 701 581 euro, būves – 240 275
euro un dzīvokļi – 904 250 euro. Ierobežoto līdzekļu dēļ pārsvarā Zemesgrāmatā tiek
reģistrēti īpašumi, kuri ir paredzēti atsavināšanai, kuros notiek būvdarbi vai cita veida
aktivitātes, kas saistītas ar Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem.
Informācija par ceļiem
Ludzas novada pašvaldība ir salīdzinājusi bilancē esošos datus ar valsts reģistru
aktualizētiem datiem uz 31.12.2016. par autoceļiem 477.415 km un ielām 66.096 km
kopgarumā un ir konstatētas šādas atšķirības:
- VAS “Latvijas valsts ceļi” autoceļu kopgarumu uzrāda par 4.695 km mazāku
matemātiskas kļūdas dēļ. Salīdzinot katra ceļa garumu atšķirības nav konstatētas.
31.10.2016.Ludzas novada pašvaldība iesniedza un 01.11.2016. VAS “Latvijas valsts
ceļi” reģistrēja jaunu pašvaldības ielu un ceļu sarakstu. Kopējais ielu kopgarums samazinājies
par 3.544 km un kopējais autoceļu kopgarums- par 103.725 km, tai skaitā:
- izslēgti no bilances ceļi un ielas 121.545 km ar atlikušo vērtību 114 337 euro;
- ņemti uzskaitē esošo ceļu un ielu precizētie garumi 8.556 km par 192 699 euro;
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- ņemti uzskaitē daudzuma vienībās jauni 17 autoceļi 12.520 km kopgarumā un 1 iela
0.241 km, novērtēšana paredzēta 2017.gadā;
- precizētas tiltu platības, izslēdzot 147.90 kv.m. ar atlikušo vērtību 41 435 euro un
ņemot uzskaitē 81.5 kv.m. par 131 288 euro.
Tika atklātas iepriekšējos periodos kļūdas nolietojuma aprēķinā un veiktas korekcijas
par 35 539euro palielinot transporta būvju atlikušo vērtību. Mainot uzmērīšanas metodi un
pārrēķinot esošo transporta būvju platību un uzskaites vērtību , veikts nolietojuma pārrēķins
par iepriekšējiem periodiem par 298 128 euro .
Informācija par iznomātiem pamatlīdzekļiem
Ludzas novada pašvaldība ir nodevusi nomā šādus tai piederošus īpašumus un mantu:
-

nedzīvojamās telpas 25 juridiskām personām 4 074.12 kv.m platībā;

-

nedzīvojamās telpas 13 fiziskām personām 742.89 kv.m platībā;

-

dzīvojamās telpas 106 fiziskām personām 5 670.11 kv.m. platībā;

-

zeme 31 juridiskai personai 610.55 ha;

-

zeme 869 fizikām personām 2 705.54 ha;

-

stomatoloģiskā iekārta fiziskai personai;

-

mēbeles, telpu aprīkojums, virtuves iekārtas un cits saimnieciskais inventārs
juridiskai personai-SIA “Bērnu oāze”.

Nodotas patapinājumā mednieku kolektīviem, saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības
un Lauku atbalsta dienesta līgumu par atbalsta pasākumiem Āfrikas cūku mēra un Klasiskā
cūku mēra ierobežošanai, 12 dzesētavas, bilances vērtība uz 31.12.2016.- 11 810 euro.
Nodoti patapinājumā 7 zemesgabali ar kopējo platību 2.1 ha biedrībai “Latgales
reģiona attīstības aģentūra” Latvijas, Igaunijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekta “Tour de Latgale & Pskov” ieviešanas laikā un 7 gadi pēc projekta noslēguma ar
mērķi attīstīt infrastruktūru.
Informācija par ieķīlātiem īpašumiem
Ludzas novada pašvaldībai uz 31.12.2016. ieķīlātu (apgrūtinātu) īpašumu nav.
Dāvinājumā saņemtie pamatlīdzekļi
Bilances
konts

Nosaukums

Dāvinātājs, reģ. Nr.,
dāvinājuma mērķis

1.

2.

3.

1232

Fotokamera
CANON

Eu. Promotions Baltic
SIA,reģ.Nr. 40103168746,
dāvinājums Pildas
pamatskolai

Dokumenta Nr., datums
4.

Ziedojuma līgums
Nr.ZL1142/2016 no 08.04.16.,
Vienošanās no 13.06.16.,
Nodošanas - pieņemšanas akts
no 27.09.16.

Sākotnējā
vērtība,
EUR
5.

220
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1.

2.

3.

4.

5.

Fiziskas personas,
1233

Grāmatas

grāmatu fonda
papildināšanai skolās un
bibliotēkās

Akti par 2016. gadu

747

Akti par 2016. gadu

2 091

Akti Nr.7 un Nr.8 par
2016.gadā dāvinājumā
saņemtajiem muzeja
pamatkrājuma priekšmetiem

2 107

Ziedojuma līgums Nr.
ZL250/2016 no 07.03.2016.;
Nodošanas - pieņemšanas akts
no 13.06.2016. Ziedojuma
līgums Nr.ZL 418/20169 no
08.03.16., Nodošanas pieņemšanas akts no 13.06.16.
Ziedojuma līgums
Nr.ZL732/2016 no
10.03.2016., Nodošanas pieņemšanas akts Nr.732/2016
no 08.08.2016.

1920

Juridiskas personas,
1233

Grāmatas

1236

Muzeja
krājumi

1238

3 portatīvie
datori un 2
planšetdatori

grāmatu fonda
papildināšanai skolās un
bibliotēkās
Fiziskas personas,
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana

Eu. Promotions Baltic
SIA,reģ.Nr. 40103168746,
dāvinājums Ludzas mūzikas
pamatskolai, Ludzas pilsētas
ģimnāzijai un pirmsskolas
izglītības iestādei “Pasaciņa”

Kopā

7 085

Piezīme Nr.1.2.2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
2016. gadā būtiskākās izmaiņas postenī “Tehnoloģiskās mašīnas un iekārtas” veidoja:
- pārklasificētas inženierbūvju sastāvā uzskaitītās ūdens atdzelžošanas un atkaļķošanas
iekārtas par kopējo summu 20 203 euro uz kontu “Tehnoloģiskās mašīnas un iekārtas”;
- veikts siltumcirkulācijas sūkņu kapitālais remonts par 13 583 euro pilsētas katlu mājā.
Bez atlīdzības saņemtie pamatlīdzekļi
Bilances
konts
1.

Nosaukums

Iestādes
nosaukums, no
kuras saņemts
pamatlīdzeklis

Dokumenta
Nr., datums

Sākotnējā
vērtība,
EUR

Uzkrātais
nolietojums,
EUR

Atlikusī
vērtība,
EUR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Grāmatas
Ludzas novada
bibliotēkām,
1233

programma
"Augstvērtīga
tulkotā un nozaru
literatūra"

10.03.2016.
p/z Nr.22/1
Latvijas
bibliotekāru
biedrība

2 176

-

2 176
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1.

1233

2.

3.

4.

Pavadzīmes:
BJŽ-0290 ,
BJŽ-0291,
BJŽ-0292,
BJŽ-0293, no
11.08.2016.,
BJŽ-0652 no
07.11.2016.

Latvijas
nacionālā
bibliotēka

Grāmatas

Kopā

5.

6.

7.

405

-

405

2 581

-

2 581

Informācija par muzeju krājumiem
Muzeja krājumu uzskaitei iekārtotas muzeja krājumu inventāra grāmatas atbilstoši MK
21.11.2006. noteikumu Nr. 956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumiem” prasībām.
No 2010. gada novembra saskaņā ar apstiprināto plānu ir veikta muzeja krājumu
priekšmetu esības pārbaude, kas 2016. gadā pilnībā pabeigta. 2016.gadā novērtēti 3 281
muzeja krājuma priekšmeti par summu 11 151 euro.
Piezīme Nr.1.2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība
Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības izmaksas uz pārskata perioda
beigām salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu samazinājušās par 519 297 euro.
Būtiskākie darījumi 2016.gadā:

Būvniecības objekta raksturojums

Apgūtais
apmērs uz
gada
sākumu,
EUR

Pabeigta Ludzas Lielās sinagogas
atjaunošana (projekts
EEZLV04/GSKMS/2013/09)

325 646

Pabeigta Ludzas tautas nama
rekonstrukcija

245 512

Ludzas pilsētas ielu
rekonstrukcijas projektēšana,

26 078

Pamatlīdzekļu
nosaukums

89 416 Ēkas,
Ārējie ūdensvada un
kanalizācijas tīkli

Aprēķināts vērtības
samazinājums 2 ielu
rekonstrukcijas projektiem, kurus
nepieciešams aktualizēt
Pabeigta kanalizācijas tīklu
būvniecība Peldu un Līča ielās,
Ludzā

Veikti darbi
2016.gadā,
EUR

441 982 Ēka,

Pamatlīdzekļu
vērtības
palielinājums,
EUR

380 212
34 850
679 463

Ārējie ūdensvada
tīkli

8 031

105 364 Kanalizācijas tīkli

107 939

77 040
(24 638)

2574
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Informācija par bioloģiskiem un pazemes aktīviem
Uz 31.12.2016. ir salīdzināti dati par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajiem
mežiem ar Valsts meža reģistru un Valsts kadastra informācijas sistēmu. Pavisam pašvaldības
uzskaitē ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā ir 619.1 ha meža platības, pilsētas parks 8.85 ha, kapu
teritoriju meži- 3.52 ha, krājumu sastāvā – mežaudzes 0.98 ha un zembilancē – 2.75 ha,
pavisam kopā 635.2 ha. No tām 57 mežaudzēm 234.39 ha kopplatībā ir veikta meža
inventarizācija un noteikta koksnes krāja, pavisam 51 046 kubikmetrs. Pārējās mežaudzes ir
uzskaitītas daudzuma vienībās. Pašvaldībā ir apstiprināta mežu apsaimniekošanas programma.
Valsts kadastra informācijas sistēmā kopējā meža platība ir uzrādīta 630.82 ha. Valsts
zemes dienesta dati par meža platību atbilstoši domājamai daļai atšķiras no Ludzas novada
pašvaldības datiem par 4.38 ha, jo pašvaldība meža platību uzskaita saskaņā ar Valsts meža
dienesta datiem, kuros meža nogabalu platības noteikšanai primāri tiek izmantoti nogabalu
robežu ģeometriskie dati.
Valsts meža reģistrā uzrādītas mežaudzes 237.94 ha platībā ar kopējo koksnes krāju 51
814 kubikmetri. Atšķirība par 3.43 ha ar koksnes krāju 768 kubikmetri ir izveidojusies tāpēc,
ka 2012.gadā ir anulēta mērniecības lieta un ir jātaisa jauna meža inventarizācija.
Ludzas novadā ir veikta koku inventarizācija pašvaldībai piederošajos parkos, skvēros
un kapos. Uz gada beigām uzskaitē ir 524 koki ar kopējo vērtību 12 985 euro, pārējie koki
uzskaitīti daudzuma vienībās – pavisam 5 014 koki.
Ludzas novada pašvaldības bilancē ir 2 izpētīti karjeri. 2016. gadā nav veikta karjeru
izstrāde. Smilts–grants un smilts atradnei “Pavlova” licence derīga līdz 20.11.2017., bet
Skriņu atradnei beidzās 31.12.2014., termiņš nav pagarināts. Ir veikta salīdzināšanās ar
Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru un konstatētas atšķirības:
-

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs uzrāda Jaunkaktiņu smilts
atradni, kura atrodas Ciblas novadā un nepieder Ludzas novada pašvaldībai;

-

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs uzrāda Zeļčevas smilts-grants
atradni Cirmas pagastā, bet tās izstrāde beigusies 2004.gadā, atradnei nav derīgas
pases un nav zemes dzīļu izmantošanas licences. Pašvaldība neplāno atjaunot
derīgo izrakteņu ieguvi.

Piezīme Nr. 1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Piezīme Nr. 1.3. 8.Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi palielinājušies
par 546 422 euro, būtiskākais palielinājums ir postenī “Avansi par ilgtermiņa finanšu
ieguldījumiem”.
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Piezīmes

Aktīvs

Nr.

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada
sākumu

5 300 098

4 753 676

546 422

4 717 737

4 665 169

52 568

3493

3 639

(146)

84 868

-

1.3.

( 1.+2.+3.+4.)
1. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā un vērtības samazinājums radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā

Izmaiņas
( +, - )

1.3.1.

2. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 1.3.2.
un vērtības samazinājums asociēto
kapitālsabiedrību kapitālā
3. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1.3.3.

84 868

4.Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

1.3.8.

494 000

494 000

Ar 2016.gada 24.novembra domes lēmumu (Protokols Nr.20, 18.§) tika nolemts
palielināt pamatkapitālu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Ludzas apsaimniekotājs”, veicot
mantisko ieguldījumu 494 000 euro apmērā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību
140 kv.m un uz tās esošās sūkņu stacijas KSS-1,ūdensvada tīkliem 288.3 m garumā,
kanalizācijas

tīkliem

3830.55

m

garumā

un

spiediena

dzesēšanas

akas

(29.12.2016.pieņemšanas-nodošanas akts). Mantiskā ieguldījuma vērtības noteikšanai
pašvaldība bija pieaicinājusi sertificētu vērtētāju.
Izmaiņas pamatkapitālā Uzņēmumu reģistrā veiktas 2017.gada 25.janvārī.
Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats
Nr.
p.k.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība uz
31.12.2015.

Ieguldījums
2016.gadā

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība uz
31.12.2016.

Pārvērtēts
2016.gadā

1.

SIA Ludzas
apsaimniekotājs

42403015020

1 986 671

-

5 275

1 991 946

2

SIA Ludzas
medicīnas centrs

40003258973

2 678 498

50 000

(2 707)

2 725 791

3

SIA Ludzas tūrisma
aģentūra

50003367381

3 639

-

(146)

3 493

4.

SIA
Austrumlatgales
atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrība

42403013918

84 868

-

-

84 868

4 753 676

50 000

2 422

4 806 098

Kopā:
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Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības
budžetu saskaņā ar 2012. gada 25. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 643
“Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo
kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju”.
SIA “Ludzas apsaimniekotājs” finanšu rādītāji ir stabili un pārskata gadu tā noslēdza
ar peļņu 5 275 euro. Finanšu rādītāji, salīdzinot ar 2015. gadu, summāri ir palikuši iepriekšējā
gada līmenī. Pārskata gada beigās sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedz tās apgrozāmos
līdzekļus par 226 536 euro. Kopējais likviditātes koeficients salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir
uzlabojies no 0.65 uz 0,86. Tomēr vēlamā kopējā likviditātes koeficienta robeža 1-2 nav
sasniegta. Līdz ar to uzņēmuma vadība aktīvi strādā pie pasākumu ieviešanas izmaksu
samazināšanai, kā arī meklē veidus ieņēmumu palielināšanai.
SIA

"LUDZAS

APSAIMNIEKOTĀJS" 2017.gadā plāno turpināt darboties

ilgtermiņa mērķu sasniegšanas virzienā: uzņēmuma modernizācija, pakalpojumu klāsta
paplašināšana, kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšana, uzņēmuma pozitīvā tēla
veidošana un stiprināšana. Līdz ar to ir ieplānotas sekojošas aktivitātes:
- nodrošināt ražošanas bāzes maksimāli racionālu izmantošanu; turpināt materiāli tehniskā
nodrošinājuma atjaunošanu un modernizāciju (autotransporta iegāde ceļu uzturēšanai;
šķirošanas līnijas izbūve; bāzes teritorijas labiekārtošana);
- maksimāli izmantot ES projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā" dotās iespējas,
paplašinot patērētāju loku;
- modernizēt atkritumu šķirošanas tehnoloģiju;
- modernizēt ūdens patēriņa uzskaites un kontroles sistēmu daudzdzīvokļu mājās;
- piesaistīt Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fonda līdzfinansējumu Eiropas
Kaimiņattiecību instrumenta atbalsta programmas ietvaros, lai varētu modernizēt
ūdensskaitītājus daudzdzīvokļu mājās.
2016. gadā SIA “Ludzas medicīnas centrs” turpināja darbu atbilstoši aprūpes
slimnīcas

statusam,

kurš

neparedz diennakts neatliekamās medicīniskās palīdzības

sniegšanu. Salīdzinājumā ar 2015. gadu pieauga sniegto maksas medicīnisko pakalpojumu
ieņēmumi par 6% un neto apgrozījums 2016. gadā , salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
palielinājies par 3,6%. Vienlaicīgi samazinot uzņēmuma izmaksas, ir izdevies būtiski
samazināt zaudējumus salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu un 2016.pārskata gada
zaudējumi 2 707euro.
Ar mērķi pilnveidot slimnīcas materiāli tehnisko bāzi, 2016. gadā tika palielināts SIA
“Ludzas medicīnas centrs” pamatkapitāls par 50 000 euro.
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2006. gadā tika atsākta nepabeigtā slimnīcas korpusa celtniecība. Pamatojoties uz SIA
„Ludzas rajona slimnīca” attīstības biznesa plānu, būvdarbu veikšanai tika saņemts no
Ziemeļu investīciju bankas valsts galvotais kredīts par 5 691 140 euro. 2008. gada 31.augustā
tika pabeigts valsts galvotā aizdevuma projekts SIA „Ludzas rajona slimnīca” jaunā korpusa
būvniecība, kas paredzēja slimnīcas infrastruktūras attīstību ar mērķi nodrošināt Ludzas
rajona iedzīvotājiem un viesiem racionālu pieejamību kvalitatīviem un izmaksu efektīviem
veselības aprūpes pakalpojumiem.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 692
„Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1046 „Veselības
aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, saskaņā ar minēto noteikumu 24. pielikumu
2. punktu SIA „Ludzas rajona slimnīca” ar 2009. gada 1. septembri tika iekļauta to
ārstniecības iestāžu skaitā, ar kurām tiek slēgts līgums par stacionāro pakalpojumu sniegšanu
atbilstoši aprūpes slimnīcas tarifiem un apmaksas nosacījumiem. Līdz ar slimnīcas statusa
maiņu no 2009. gada 1. septembra notika straujš finansējuma samazinājums un slimnīca
turpmākos gadus strādāja ar ievērojamiem zaudējumiem, kā arī nespēja pildīt saistības pret
Ziemeļu investīciju banku.
2016.gada 28.decembrī Ludzas novada pašvaldībā tika saņemta Veselības ministrijas
vēstule „Par valsts galvotā aizdevuma saistībām”, kurā Veselības ministrija pamatojoties uz
to, ka ar 2017.gada 1.janvāri, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes
protokola Nr.41, 3.§, plānots kapitalizēt ārstniecības iestāžu valsts galvotā aizdevuma
saistības, veicot savstarpējo norēķinu maksājumus ne vēlāk kā 2017.gada 30.janvārī, lūdz
Ludzas novada pašvaldību kā SIA „Ludzas medicīnas centrs” kapitāldaļu turētāju iespējami
ātrākā termiņā veikt darbības, lai pieņemtu lēmumu par SIA „Ludzas medicīnas centrs”
pamatkapitāla palielināšanu atlikušās valsts galvotā aizdevuma pamatsummas apmērā
(4 242 680 euro).
Ludzas novada dome 2017.gada 6.janvārī, izskatot LR Veselības ministrijas
2016.gada 27.decembra vēstuli, izvērtējot apstākļus, finansiālās iespējas un saistību apmēru,
nolēma piekrist palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”
pamatkapitālu par 4 242 680 euro, Veselības ministrijai izdarot naudas ieguldījumu
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs” pamatkapitālā atlikušās valsts
galvotā aizdevuma pamatsummas 4 242 680 euro apmērā ar mērķi dzēst saistības pret
Finanšu ministriju, kas izveidojušās valsts vārdā galvoto aizdevumu pārņemšanas rezultātā,
un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu.
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Postenī “Citas ilgtermiņa prasības” uz 31.12.2016. uzskaitītas prasības par nekustamā
īpašuma iegādi uz nomaksu par maksājuma daļu, kura jāatmaksā ilgāk par gadu- kopsummā
14 407 euro.
2016. gadā tika noslēgti divi nekustāmā īpašuma nomaksas pirkuma līgumi:
1) 01.08.2016. noslēgts līgums Nr. P-263/2016 ar fizisku personu par dzīvokļa Nr.6,
Latgales ielā 141, Ludzā pirkumu uz nomaksu līdz 15.08.2018. Dzīvokļa pārdošanas cena
2280 EUR ar 6% gada likmi;
2) 01.03.2016. noslēgts līgums Nr. P-67/2016 ar fizisku personu par zemes īpašuma 7.8 ha
platībā Cirmas pagastā Ludzas novadā pirkumu uz nomaksu līdz 15.04.2021. Īpašuma
pārdošanas cena 6441 EUR ar 6% gada likmi.
Zemnieku saimniecība “Mežāres A” un viena fiziskā persona ir veikušas maksājumus
pirms grafikā paredzētā termiņa. Divām fiziskām personām ir noslēgtas vienošanās par
grozījumiem maksājumu grafikos.
Piezīme Nr.2.Apgrozāmie līdzekļi
Piezīme Nr. 2.1. Krājumi
Piezīmes

Aktīvs

Nr.

Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
( +, - )

Krājumi – kopā (1.+2.+3.+4)

2.1.

159 056

159 443

(387)

1. Izejvielas un materiāli

2.1.1.

148 825

151 935

(3 110)

2. Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi
atsavināšanai

2.1.2.

7 016

7 341

(325)

4. Avansa maksājumi par krājumiem

2.1.4.

3 215

167

3 048

Dāvinājumā saņemtie krājumi
Bilances
konts
1.

Dāvinājuma mērķis
2.

2111

Mācību līdzekļi pirmskolas
izglītības iestādei
“Pasaciņa”

2111

Mācību līdzekļi Ludzas
pilsētas ģimnāzijai

2112

2114

Augļi un dārzeņi Briģu
pirmsskolas izglītības
iestādei un SAC “Ludza”
Grāmatas un kancelejas
piederumi Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldei,
pirmskolas izglītības
iestādei “Pasaciņa”
prezentācijas izdevumiem

Dāvinātāja
nosaukums, reģ.Nr.
3.

Dokumenta Nr., datums
4.

Eu. Promotions
Baltic SIA, reģ. Nr.
40103168746,
Eu. Promotions
Baltic SIA, reģ. Nr.
40103168746,

Ziedojuma līgums Nr.
ZL732/2016 no
10.03.2016
Ziedojuma līgums Nr.
ZL250/2016 no
07.03.2016

Fiziskas personas

2016.gada akti

Vērtība
EUR
5.

88

14 153

398

SĀKUMS A, SIA,
reģ. Nr.
42403009749

12.04.2016. pavadzīme
Nr. SAK 8811,
17.06.2016. pavadzīme
Nr. SAK 9103

265
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1.

2114
2114

2114

2161

2161

2161

2161

2.

3.

Saimniecības preces Ludzas
tautas namam
Remontmateriāli Ludzas
novadpētniecības muzejam
(Jaunsaimnieka māja)
Koku stādi no SIA Meža
Rasas, reģ.Nr.45403019763

Inventārs Ludzas mūzikas
pamatskolai, Ludzas
pilsētas ģimnāzijai ,
pirmsskolas izglītības
iestādei “Pasaciņa”,
pirmsskolas izglītības
iestādei “Namiņš”

Inventārs interneta tīkla
ierīkošanai Ludzas pilsētas
ģimnāzijai
Ledusskapis un veļas
mazgājamā mašīna bērnu
namam-patversmei
Mēbeles Pildas pamatskolai

ALB SIA, reģ. Nr.
44102015357
Linum Color SIA,
reģ. Nr.
43603043308
Latvijas Pašvaldību
savienība, reģ. Nr.
40008020804

4.

5.

12.09.2016. pavadzīme
Nr. 010740

53

06.09.2016. pavadzīme
Nr. LC151710

82

30.09.2016. pavadzīme
Nr. MR 105/16

450

Eu. Promotions
Baltic SIA, reģ. Nr.
40103168746

Ziedojuma līgums Nr.
ZL250/2016 no
07.03.2016.; Nodošanas pieņemšanas akts no
13.06.2016. Ziedojuma
līgums Nr. ZL 418/20169
no 08.03.16., Nodošanas pieņemšanas akts no
13.06.16. Ziedojuma
līgums Nr.ZL732/2016 no
10.03.2016., Nodošanas pieņemšanas akts
Nr.732/2016 no
08.08.2016.;
Ziedojuma līgums Nr.
ZL38/2016 no 07.03.2016

Mikrotīkls SIA, reģ.
Nr. 40003286799

12.04.2016.pavadzīme
Nr.MIK104676

Fiziska persona

270.01.2016.un
12.04.2016.akti

Nīderlandes valsts
Zvolles pašvaldības
teritorijas labdarības
organizācija “Let’s
go! Wijhe”

14.12.2016.akts par
humānās palīdzības
sūtījumu

2407

567

290

369

Kopā

19 122

Bez atlīdzības saņemtie krājumi
Bilances
konts

2111

2111

2119

Nosaukums

XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētku
metodiskā materiāla
komplekti
Grāmatas
P.Krupņikovs
"Dialogā ar vēsturi"
G.Kusiņa grāmata
"Latvijas
parlamentārisma
apskats"
Kopā

Iestādes nosaukums no
kuras saņemti krājumi

Dokumenta Nr., datums

Vērtība
EUR

15.04.2016. akts
Valsts izglītības satura
centrs

74

26.10.2016. akts
LR IZM

Latvijas Republikas Saeima

30

25.05.2016. akts Nr.17

19
123
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Piezīme Nr. 2.3. Debitori
Debitoru prasību apjoms uz 31.12.2016. ir samazinājusies par 43 724 euro jeb
12.16%.
Piezīmes
Nr.

Aktīvs

5. Debitori – kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6. -9.)
1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
2. Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un
Eiropas Savienības politiku instrumentu
finansētajiem projektiem (pasākumiem)
3.Prasības par nodokļiem
4. Uzkrātie ieņēmumi
5. Prasības pret personālu
6. Pārējās prasības
9. Uzkrājumi nedrošām prasībām (-)

Uz
pārskata
perioda
beigām

Uz
pārskata
gada
sākumu

Izmaiņas
( +, - )

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

315 832
325 940
22 069

359 556
357 027
-

(43 724)
(31 087)
22 069

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

85 040
46 687
914
422 739
(587 557)

139 902
47 971
299
451 931
(637 574)

(54 862)
(1 284)
615
(29 192)
50 017

Piezīme Nr.2.3.1.
Postenī “Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem” būtiskākās izmaiņas bija:
- gada laikā palielinājušās fizisko personu parādsaistības par atskurbināšanas pakalpojumiem
par 11 553euro;
-

ar 01.06.2016.noslēgts līgums ar SIA “Bērnu oāze” par nekustamā īpašuma un inventāra
nomu, parāds uz gada beigām -4 669 euro;

- gada laikā norakstīti bezcerīgie parādi par patērēto siltumenerģiju par laika periodu līdz
2003.gadam – 53 766 euro.
Piezīme Nr.2.3.2.
2016.gadā pabeigts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas
projekts “Lielās Ludzas sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana”,
apstiprināts starpposma pārskats par līdzekļu izlietojumu. Prasības pret LR Kultūras ministriju
uz 31.12.2016. par projekta realizāciju – 22 069 euro.
Piezīme Nr.2.3.3.
Prasības par nodokļiem uz pārskata gada beigām samazinājušās par 54 862euro, jo:
- uz gada sākumu Valsts kase bija parādā par iepriekšējā gadā nesadalīto iedzīvotāju
ienākuma nodokli 32 344 euro ;
- sakarā ar uzņēmuma likvidācijas pabeigšanu 2016.gadā norakstīts nekustamā īpašuma
nodokļa parāds SIA “LINEX” 24 845euro.
Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis par lauksaimniecībā neapstrādāto zemi par
2016. gadu 41 651 euro ar samaksas termiņu 2017. gadā uzrādīts postenī „Uzkrātie
ieņēmumi”.
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Piezīme Nr.2.3.6.
Postenī “Pārējās prasības” būtiskākās izmaiņas bija:
- salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu samazinājās prasības par 2016.gadā nesadalīto
dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par 14 412 euro;
- samazinājās prasības pret LR Labklājības ministriju par 10 478 euro, jo salīdzinot ar
iepriekšējiem pārskata periodiem 2016.gada prasībās netiek iekļauts maksājums par
asistenta pakalpojumiem decembrī (izdevumi apstiprināti 2017.gada janvārī)
2011. gadā Ludzas novada pašvaldībai pret AS „Latvijas Krājbanka” izveidojās
prasības par 351 433 euro, kam izveidoti uzkrājumi 100% apmērā, tai skaitā no ziedojumu
budžeta līdzekļiem 3 153 euro un pamatbudžeta 348 280 euro, kas uzrādītas postenī „Pārējās
prasības”.
Darbs ar debitoru parādu piedziņu:
2016. gadā Ludzas novada dome pieņēma 48 lēmumus par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no fiziskām un juridiskām personām par kopējo
summu 7 634 euro, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 5 875 euro un
nokavējuma naudām 1 759 euro. No tiem iekasēti 3 094 euro.
Par īres maksas, komunālo pakalpojumu parādu apmaksu tika noslēgtas 10 vienošanās
par kopējo summu 2 703euro. Tika izsūtītas 100 pretenzijas, atgādinājumi vai uzaicinājumi
fiziskām un juridiskām personām par kavētajiem maksājumiem. Nodoti tiesā 12 pieteikumi
par kreditoru prasību piedziņu. Nodota tiesu izpildītājiem par parādu piedziņu 51 lieta, tai
skaitā 41 lietas par nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā .Iesniegti 6 pieteikumi notāram
par mantinieku uzaicināšanu.
2016. gadā iekasēti šaubīgie debitoru parādi par kopējo summu 14 488 euro, tai skaitā
komunālie maksājumi – 12 964 euro, maksas par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 367
euro, maksa par īri un nomu – 1 157euro.
Saraksts par 2016. gadā norakstītajiem bezcerīgajiem debitoru parādiem
Bilances
konts
1.

2341

2341

Parādnieks
2.

Z/S Apsītes, (izslēgta no UR),
parādi par nekustamā īpašuma
nodokli
SIA AKL Grupa, (izslēgta no
UR), parādi par nekustamā
īpašuma nodokli

Summa
EUR

Parāda
rašanās gads

Lēmuma Nr.
un datums

3.

4.

5.

Ziņas par
uzkrājumu
izveidošanu
6.

14 2014.-2015.

Nr.6, 28.§
31.03.2016.

-

15 2011.-2013.

Nr.6, 28.§
31.03.2016.
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1.

2341

2341

2341
2341
2341
2341
2319
2319
2319
2319
2319
2319
2319

2319
2319
2319

2319

2319
2319

2.

SIA Meža Pasaule, (izslēgta no
UR), parādi par nekustamā
īpašuma nodokli
SIA Lindex, (izslēgta no UR),
parādi par nekustamā īpašuma
nodokli
SIA Aģentūra GS, (izslēgta no
UR), parādi par nekustamā
īpašuma nodokli
Fiziskas personas, parādi par
nekustamā īpašuma nodokli
SIA LINEX (izslēgta no UR),
parādi par nekustamā īpašuma
nodokli
Fiziskas personas, parādi par
nekustamā īpašuma nodokli
Fiziskas personas, parādi par
īri un komunālajiem
pakalpojumiem
Fiziskas personas, parādi par
zemes nomas maksu
Fiziskas personas, parādi par
siltumu
Fiziskas personas, parādi par
siltumu
Fiziskas personas, parādi par
siltumu
Fiziskas personas, parādi par
siltumu
Fiziskas personas, parādi par
vecāku maksu izglītības
iestādēs
Fiziskas personas, parādi par
vecāku maksu izglītības
iestādēs
Fiziskas personas, parādi par
zemes nomu
Fiziskas personas, parādi par
atskurbināšanas
pakalpojumiem
Fiziskas personas, par
uzturēšanos aprūpes mājā
„Raipole”
SIA AKL Grupa - parāds par
zemes un telpu nomu (izslēgta
no UR)
SIA „Elika L”, par telpu nomu
(izslēgta no UR)
Kopā

3.

4.

56 2011.

31 2016.

1 196 2012.-2014.
34 2012.
24 845 2010.-2016.
585

2006.-2016.
Līdz 2006.

91
34

2009.-2016.

Līdz
01.10.2003.
Līdz
6 990
01.10.2003.
Līdz
21 994
01.10.2003.
Līdz
22 646
01.10.2003.
2 136

22 2014.

214

Līdz
01.10.2006.

121 2011.- 2016.
43 2015.

5.

Nr.6, 28.§
31.03.2016.

6.

-

Nr.8, 21.§
28.04.2016.

-

Nr.9, 10.§
26.05.2016.

-

Nr.20, 4.§
24.11.2016.
Nr.22, 14.§
29.12.2016.
Nr.22, 50.§
29.12.2016.
Nr.18, 4.§
27.10.2016.
Nr.22, 13.§
29.12.2016.
Nr.2.,29.§
28.01.2016.
Nr.8, 20.§
28.04.2016
Nr.16.,7.§
22.09.2016.
Nr.20, 7.§
24.11.2016.
Nr.6, 27.§
31.03.2016.
Nr.18, 14.§
27.10.2016.
Nr.18, 14.§
27.10.2016.
Nr.18, 14.§
27.10.2016.

90
19
2 136
6 990
21 994
22 646
15

214
66
43

1 859 2013.-2015.

Nr.18, 14.§
27.10.2016

1 461

269 2011.-2013.

Nr.3, 33.§
25.02.2016.

269

125 2014.-2015.
83 320

Nr.14, 21.§
25.08.2016.

100
56 043

Piezīme Nr. 2.6. Naudas līdzekļi
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Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu naudas līdzekļu atlikums uz gada
beigām palielinājies par 155 362 euro jeb 28.43%.
Naudas līdzekļi tiek glabāti komercbankās un Valsts kasē.

Piezīmes
Nr.

Aktīvs
Naudas līdzekļi – kopā

2.6.

1.Kase

2.6.1.

2. Norēķinu konti Valsts kasē vai
kredītiestādēs

2.6.2.

3.Nauda ceļā

2.6.3

Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
( +, - )

701 868

546 506

155 362

35

25

10

701 730

546 343

155 387

103

138

(35)

Uz pārskata perioda beigām naudas līdzekļu atlikumu veido 26 313 euro saņemtie
transferti ES līdzfinansēto projektu īstenošanai, 16 672 euro saņemtais avanss brīvpusdienu
nodrošināšanai 2017.gadā, 57 384 euro – īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi speciālajā
budžetā, 3 606 euro – saņemtie ziedojumi un dāvinājumi un 597 893 euro pašvaldības
pamatbudžeta brīvie līdzekļi, kas paredzēti darba algai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām par 2016.gada decembra mēnesi (izņemot izglītības iestāžu pedagogus,
kuru atlīdzība tiek finansēta no valsts budžeta mērķdotācijas) – 383 270 euro, uzkrāto saistību
apmaksai par 2016. gada decembra mēnesi – 61 785euro un kārtējo izdevumu segšanai.
Nauda ceļā uzrādīti maksājumi, kas veikti pašvaldības kasē 2016. gada 29. decembrī,
izmantojot POS terminālu, bet nauda norēķinu kontā ieskaitīta 2017. gada 2. janvārī.
Ziedojumos saņemtie naudas līdzekļi
Bilances
konts
1.

Mērķis
2.

2623

Ziedojums Ludzas pilsētas ģimnāzijas literāro
darbu krājuma Sa-lido izdošanai

2623

Ziedojums Ludzas pilsētas ģimnāzijas literāro
darbu krājuma Sa-lido izdošanai

2623
2623
2623
2623
2623
2623

Ziedojums Ludzas pilsētas ģimnāzijas literāro
darbu krājuma Sa-lido izdošanai
Ziedojums Ludzas pilsētas ģimnāzijas
latgaliešu valodas un literatūras
popularizēšanai no 1966. g. absolventiem
Ziedojums Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu
mācību ekskursijām
Ziedojums balvu fondam konkursos
Ziedojums Ludzas mūzikas skolas skolēnu
mācību ekskursijām
Ziedojums Ludzas 2.vidusskolas skolēnu
mācību ekskursijām

Dāvinātāja nosaukums,
reģ.Nr.
3.

Agroķīmija SIA, reģ. Nr.
56803002301
Ludzas apsaimniekotājs
SIA, reģ.Nr.
42403015020
SĀKUMS A SIA, reģ.
Nr. 42403009749

Summa
EUR
4.

50
100

175
150

Fiziska persona
Fiziskas personas

1 406

Fiziskas personas

1 500

Fiziskas personas

54

Fiziskas personas

160
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1.

2.

3.

2623

Ziedojums Lūcijas skulptūras izveidei

2623

Ziedojums sporta skolas handbola nodaļai
2001.-2002.g.zēnu komandai

2623

Ziedojums Ludzas novada bērnu namampatversmei

2623

Ziedojums Pildas pamatskolas remontam
Ziedojums Ludzas pilsētas ģimnāzijas 95 gadu
jubilejai
Ziedojums Lielās Ludzas sinagogas
ekspozīcijai
Ziedojums Istras vidusskolas skolēnu mācību
ekskursijām
Ziedojums Ludzas novada bērnu namampatversmei – Lieldienām
Kopā

2623
2623
2623
2623

4.

Fiziskas personas
Ludzas pilsētas un rajona
BUB, reģ. Nr.
40008065560
Polar Bek Daugava SIA,
reģ. Nr. 40003056928
PROT.GEMEENTE
WIJHE
RASA L SIA, reģ. Nr.
42402006321

40
400
700
4 285
40

Fiziskas personas

300

Fiziskas personas
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Stichting Hulp Letland

350
9 748

PASĪVS
Piezīme Nr.3 Pašu kapitāls
Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu.
Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls samazinājies par 1 173 483 euro jeb 3.63%.
Informācija par pārējām rezervēm uz gada beigām
Postenī „Pārējās rezerves” uz pārskata perioda beigām uzskaitītas 2008. gadā uzskaitē
ņemtās mežaudzes.

k

1.

Rezerves veids

Pārējās rezerves

Ilgtermiņa
ieguldījuma
nosaukums

Rezerves summa (EUR)

Pamatojuma dokumentācija

Valsts Meža dienesta
Austrumlatgales
11 422
virsmežniecības Ludzas
mežniecības izziņas

Mežaudzes

Piezīme Nr. 5. Kreditori
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu saistības palielinājušās par 343 161 euro
jeb 2.64%.
Pasīvs

Piezīmes
Nr.

Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas

1

2

3

4

5

Kreditori - kopā

( +, - )

5.

13 359 588

13 016 427

343 161

1. Ilgtermiņa saistības

5.1.

10 865 913

11 312 354

(446 441)

1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi

5.1.1.

10 751 010

11 205 542

(454 532)

1.5. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi

5.1.5.

114 903

99 418

15 485

1.9. Pārējās ilgtermiņa saistības

5.1.9.

-

7 394

(7 394)
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1
Īstermiņa saistības

2

3

5.2.-5.9.

4

5

2 493 675

1 704 073

789 602

2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa

5.2.

748 258

809 729

(61 471)

2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

5.3.

113 123

56 547

56 576

2.4. Īstermiņa uzkrātās saistības

5.4.

379 499

408 627

(29 128)

2.6. Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem (izņemot nodokļus)

5.6.

227 942

14 174

213 768

2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi

5.7.

161 268

28 382

132 886

2.8. Pārējās īstermiņa saistības

5.8.

17 106

27 371

(10 265)

2.9. Nākamo periodu ieņēmumi

5.9.

846 479

359 243

487 236

2.9.1. Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie
avansi

5.9.1.

54 878

178 422

(123 544)

2.9.2. Avansā saņemtie transferti

5.9.2.

791 601

180 821

610 780

ZEMBILANCE

Zembilances

Nomātie aktīvi
1.Zembilances aktīvi
Saņemamās soda un kavējuma naudas
Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem
aktīviem
Citi zembilances aktīvi
Zembilances pasīvi
Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas
noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un
Eiropas Savienības politikas instrumentu
finansētajiem projektiem
Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem un
vadības lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu
iegādi, izņemot tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas Savienības
politikas instrumentu finansētajiem projektiem
Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot tos, kas slēgti par
ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas instrumentu finansētajiem
projektiem
Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini
Nākotnes nomas maksājumi
Izsniegtie galvojumi

Piezīmes
Nr.

Uz
pārskata
perioda
beigām

Uz
pārskata
gada
sākumu

Izmaiņas
(+,-)

0.1.
9.1.
9.1.3.
9.1.4.

107 379
215 427
26 785

112 428
235 640
38 222

(5 049)
(20 213)
(11 437)

4 020

4 020

-

9.1.9.
9.5.
9.5.1.

184 622
1 871 238

193 398
2 217 398

(8 776)
(346 160)

16 882

82 503

(65 621)

61 003

250 317

(189 314)

2 393

2 393

-

969
19 920
1 770 071

29 880
1 852 305

969
(9 960)
(82 234)

9.5.2.

9.5.3.

9.5.4.
9.5.5.
9.5.6.
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4. Zvērināta revidenta ziņojums par pašvaldības 2016. gada
pārskatu

Ludzas novada pašvaldības 2016. gada pārskata revīzijas veikšanai tika uzaicināta SIA
„Nexia Audit Advice”.
Neatkarīgu revidentu ziņojums
Rīgā
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

Nr. LNP-16-30/RZ

Ludzas novada domei
Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši Ludzas novada pašvaldības („Pašvaldība”) 2016.gada pārskatā ietvertā
finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:


2016.gada 31.decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1
„Bilance”,



2016.gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa
Nr.4-3,



Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016.gadu – veidlapa
Nr.4-1,



Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2016.gadu – veidlapa Nr.2-NP,



Finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5.
punktā,

grāmatvedības

uzskaites

pamatprincipu

aprakstu,

finanšu

pārskata

skaidrojumu.
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Ludzas
novada Pašvaldības finansiālo stāvokli 2016.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu
rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2016.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 “Gada pārskata
sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu
likums”) mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem
revīzijas standartiem (turpmāk – SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir
turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.
41

Ludzas novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas
standartu padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss)
prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir
piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam
ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā
noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu
pamatojumu mūsu atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības
ziņojums, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu
informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts
mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu
prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju
un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas
vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida
būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par
Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības,
mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi,
par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu
pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:


Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā
informācija atbilst finanšu pārskatam, un



Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
prasībām.
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Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība,
atbildība par finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu,
sagatavošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra
noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās
kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu
iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas
būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt
darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības
spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno
Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā
Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības
finanšu pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur
kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā
izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka
revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv.
Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var
pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos
lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus
spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:


identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas
dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo
risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un
atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas
neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas
neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu,
informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai
iekšējās kontroles pārkāpumus;
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iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu
atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;



izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību;



izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību,
un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska
nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas
par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība
pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto
informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam
modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas
iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu
ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;



izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju
un skaidrojumus pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata
pamatā esošos darījumus un notikumus; iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas
pierādījumus par Pašvaldības finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu
pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un
veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā,
sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas
novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs
identificējam revīzijas laikā.
SIA „Nexia Audit Advice”
Licence Nr. 134
Biruta Novika
Valdes locekle
atbildīgā zvērināta revidente, sertifikāts Nr. 106
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Biruta Novika, 29157759
biruta.novika@auditadvice.lv
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5. Ludzas novada domes lēmums par 2016. gada pārskatu
2017.gada 27.aprīļa Ludzas novada domes sēdē tika apstiprināts Ludzas novada
pašvaldības 2016.gada pārskats.
2016.gada 28.aprīļa sēdes protokola Nr. 8, 28.§ izraksts

Par Ludzas novada pašvaldības 2016. gada pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.aprīļa
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET - nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības 2016.gada pārskatu:
1. Ludzas novada pašvaldības bilanci uz 2016.gada 31.decembri ar aktīviem EUR
44 533 873, pašu kapitālu EUR 31 174 285 un saistībām EUR 13 359 588 saskaņā ar
1.pielikumu;
2. 2016.gada pamatbudžeta gada izpildes rezultātu EUR “-1 081 159” apmērā,
2016.gada speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) gada izpildes rezultātu
EUR “-102 722” apmērā, 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu gada izpildes rezultātu EUR
10 398 apmērā, saskaņā ar 2.pielikumu.
Sēdes vadītāja

(personiskais paraksts)

A.Gendele

Protokoliste

(personiskais paraksts)

I.Vonda

2016.gada Ludzas novada pašvaldības gada pārskats pilnā apjomā pieejams Ludzas
novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā, bet 2017.gada 28.aprīļa lēmuma pielikumus
Nr. 1. un 2. skatīt pielikumos publiskajam pārskatam Nr. 4. un 7.
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6. Veiktie pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā
6.1.

Plānošanas dokumenti

6.1.1. Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.–2024. gadam
Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz Ludzas
novada domes 2011.gada 27.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 48.§) un to, saskaņā ar
projekta laika grafiku bija plānots pabeigt līdz 2013.gada februārim.
Ar Ludzas novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumu (protokols Nr. 3, 1.§) tika
apstiprināts Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024. un izdoti saistošie noteikumi Nr.
5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi un Grafiskā daļa.”
Ludzas novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. ir novada ilgtermiņa plānošanas
dokuments, kurā atbilstoši plānošanas līmenim un plānojuma veidam rakstveidā un grafiski
attēlota teritorijas pašreizējā un noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un šīs teritorijas
izmantošanas aprobežojumi.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 28.07.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 6.§)
“Par Ludzas novada Teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam grozījumu izstrādi” ir uzsākta
spēkā esošā Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.
6.1.2. Ludzas novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2013.–2020. gadam
Ilgtspējīga

enerģētikas

plānošana

Ludzas

novada

pašvaldībā

ir

viens

no

priekšnoteikumiem Ludzas novada ilgtspējīgā attīstībā, tādēļ 2012. gada 20. decembrī Ludzas
novada pašvaldība parakstīja "Pilsētu mēru paktu". Pilsētu mēru pakts ir plaša Eiropas
kustība, kurā iesaistītas vietējās un brīvprātīgi apņemas palielināt energoefektivitāti un
izmantot atjaunojamus enerģijas avotus.
Lai īstenotu Pakta ietvaros izvirzīto apņemšanos ir izstrādāts Ludzas novada
Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2013. – 2020.gadam, kas tika apstiprināts ar Ludzas
novada domes 2013.gada 28.decembra sēdes lēmumu ( protokols Nr.26, 35.§).
Ludzas novada Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plāns 2013.-2020. gadam, ir viens no
ES galvenajiem instrumentiem energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas attīstības
veicināšanai vietējā līmenī. Plāna mērķis ir apzināt aktuālo situāciju un izstrādāt rīcības, kas
sekmēs CO2 emisiju samazinājumu vismaz par 20% līdz 2020. gadam salīdzinājumā ar 2010.
gadu.
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Plāna izstrāde ir Ilgtspējīgas Enerģijas Eiropai programmas līdzfinansēta projekta
"SEAP PLUS

Ilgtspējīgas

enerģētikas rīcības plāni

–

vienota Eiropa enerģijas

apsaimniekošanā" aktivitātēm.
6.1.3. Ludzas novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam
Ludzas novada attīstības programma (turpmāk tekstā – Attīstības programma) ir vidējā
termiņa plānošanas dokuments 2011. – 2017.gadam, kas nosaka novada attīstības prioritātes,
rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu
sasniegšanai.
Attīstības programma sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir veikta novada
pašreizējās situācijas un SVID analīze. Balstoties uz pašreizējās situācijas analīzes
rezultātiem, otrajā daļā ir noformulēta novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un
ilgtermiņa prioritātes. Izejot no ilgtermiņa prioritātēm, ir definētas vidējā termiņa prioritātes,
rīcības virzieni un uzdevumi, Otrās sadaļas nobeigumā iekļauts Pārskats par sabiedrības
līdzdalības pasākumiem un izstrādāta Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.
Rīcības plāns un Investīciju plāns ir sastādīti trīs gadu periodam un veidoti kā
Attīstības programmas pirmais un otrais pielikums, kas, ņemot vērā plānu izpildes progresu
un kārtējam gadam apstiprināto pašvaldības budžetu, tiks aktualizēti.
Ziņojums par attīstības programmas ieviešanu pievienots 8. pielikumā.

6.2. Sabiedriskā transporta organizēšana
Ludzas novada teritorijā sabiedriska transporta pakalpojumus reģionālās vietējas
nozīmes maršrutos sniedz viens pārvadātājs – SIA „Ludzas ATU”, nodrošinot pakalpojumu
pieejamību visa bijušā rajona teritorijā.
Bijušā Ludzas rajona sabiedriskā transporta pakalpojumu reģionālās vietējās nozīmes
maršrutu tīkls sastāv no 23 autobusu maršrutiem, kas nodrošina iespēju iedzīvotājiem nokļūt
uz tiem nepieciešamo galamērķi.
Lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu novada mācību un pirmskolas izglītības iestādēs ir
izveidoti 23 skolēnu maršruti, ar pašvaldības autobusiem tiek pārvadāti ap 213 skolēnu un
pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi. Gada laikā ārpus Ludzas novada tika organizēti 368
braucieni ar autobusiem.
Ludzas novada administratīvajā teritorijā darbojas viens individuālo taksometru
pakalpojumu sniedzējs.
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6.3. Vides aizsardzība
Divas reizes gadā (aprīlī un oktobrī) noorganizētas vides sakopšanas akcijas,
piedāvājot iedzīvotājiem bez maksas izmest lielgabarīta un citus atkritumus, nevis novietot tos
atkritumiem nepiemērotās vietās.
Vasaras mēnešos aktīvi apsekota pilsētas teritorija un iedzīvotāji tika brīdināti par to,
ka jākopj savi īpašumi, jāpļauj zāle u.tml. Tika sastādītas brīdinājuma vēstules un tiem, kas
pārkāpumus nenovērsa, tika sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.
Iedzīvotājiem un komersantiem dota iespēja oficiāli zvejot Ludzas novada publiskajos
ezeros un privātajos ezeros ar tīkliem un murdiem.
Izstrādāti Ludzas novada saistošie noteikumi „Par dzīvnieku labturību Ludzas
novadā”.
Sastādītie protokoli, izsniegtās atļaujas
Nr.p.k.

1
2
3
4
5
6
7
8

Veiktie darbi

Sastādītie protokoli par „Ludzas novada teritorijas kopšanas un
būvju uzturēšanas noteikumiem”
Nosūtītas vēstules par teritorijas sakopšanu
Nosūtītas vēstules par citiem jautājumiem
Izsniegtas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
Izsniegtas speciālās atļaujas (licences) komerciālajai zvejai
Sagatavoti lēmumi par koku ciršanu
Sagatavoti lēmumi par rūpnieciskās zvejas tiesībām
Sagatavoti rūpnieciskās zvejas tiesību līgumi, protokoli

2016.gads

9
80
61
1
1
8
47
44

6.4. Pašvaldības autoceļu infrastruktūra
Saskaņā ar likumu „Par autoceļiem” pēc to nozīmes ceļus iedala valsts, pašvaldības,
uzņēmumu un māju ceļos. Valsts autoceļu kopējais garums Ludzas novadā ir 339,436 km, no
kuriem valsts galvenais autoceļš – 40.950 km garumā, 2 reģionālie (1. šķiras) autoceļi –
67,920 km garumā, vietējie (2.šķiras) autoceļi – 230,566 km garumā. Ludzas novadā ir 68,00
km meža ceļu, kas ir AS „Latvijas Valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecības pārraudzībā.
Ludzas novada pašvaldības ceļu un ielu kopējais garums ir 538.82 km. Lielākais ielu
garums Ludzas novadā ir Ludzas pilsētā – 49.983 km, no kuriem 27.031 km ir asfaltētas.
Pašvaldības autoceļu ikdienas un periodisko uzturēšanu veic gan pašvaldība,
izmantojot savā rīcībā esošo tehniku un darbiniekus, gan arī pērkot ceļu uzturēšanas
pakalpojumus no uzņēmumiem. Ludzas pilsētā ielu ikdienas uzturēšanas darbus veic SIA
„Ludzas apsaimniekotājs”, tranzītielas – SIA „Ludzas apsaimniekotājs”. Savas ceļu
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uzturēšanas tehnikas ziemas periodā nav Pureņu pagastā, par ikdienas ceļu uzturēšanas
darbiem tiek slēgti līgumi ar SIA „Agroķīmija”.
Autoceļu fonda budžets, EUR
2014.gads

Valsts budžeta dotācija
autoceļu uzturēšanai

2015.gads

471 636

2016.gads

495 340

571 557

Pašvaldību autoceļu fondā piešķirtais finansējums ir nepietiekams, lai veiktu ceļu
atjaunošanas darbus nepieciešamos apjomos, tāpēc pašvaldība var nodrošināt tikai ikdienas
uzturēšanu.
Ceļu un ielu rekonstrukcijas darbi pārsvara tiek veikti piesaistot Eiropas Savienības
finansējumu.

6.5. Nekustamie īpašumi
Apsekoti pašvaldības brīvie dzīvokļi, organizēti dzīvokļu remonti, kur konstatēta to
nepieciešamība.
No pašvaldības dzīvokļu īrniekiem 2016.gadā saņemti 106 iesniegumi (ar lūgumiem
veikt logu, apkures radiatoru, dzīvokļu ārdurvju nomaiņu, krāšņu pārmūrēšanu u.c.). Pirms
atbilžu gatavošanas visi dzīvokļi tika apsekoti. Un sniegtas atbildes.
Izskatīti 16 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieteikumi uz pašvaldības līdzfinansējumu
”Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” un sagatavoti lēmumu projekti
par līdzfinansējuma piešķiršanu.
Izskatīti saņemtie nedzīvojamo telpu nomas iesniegumi un gatavoti lēmuma projekti
uz domi.
Izskatīti jautājumi par pašvaldības brīvo dzīvokļu apsaimniekošanas un apkures
apmaksu un gatavoti lēmuma projekti uz domi.
Apmeklētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku kopsapulces.

6.6. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana
Viena

no

pašvaldības

attīstības

prioritātēm

ir

uzņēmējdarbības

attīstība.

Uzņēmējdarbības vides sakārtošana un uzņēmējdarbības attīstības veicināšana ir viens no
svarīgākajiem Ludzas novada pašvaldības attīstības plānošanas uzdevumiem.
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Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un atbalstītu vietējos uzņēmējus 2011.gada
24.februārī tika pieņemti saistošie noteikumi Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem Ludzas novadā”. 2014.gadā nekustamā īpašuma atvieglojumus izmantoja 4
uzņēmumi.
Ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Ludzas novadā darbojas uzņēmēju
konsultatīvā padome, kura uzņēmēju sēdes organizē reizi mēnesī. 2016.gadā konsultatīvā
padome aktīvi iesaistījās pašvaldības īstenoto projektu apspriešanā, kā arī diskusijās tika
iztirzāts plānotais pašvaldības 2016.gada budžets.
Uz Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra bāzes ir
izveidota Latgales plānošanas reģiona struktūrvienība - Latgales uzņēmējdarbības centrs
(LUC). LUC ietvaros Ludzas novadā kopš 2016.gada aprīļa darbojas komercdarbības
konsultants Valdis Mitenbergs, kurš:


sniedz konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un ar to saistītiem jautājumiem;



sniedz konsultācijas par dažādu valsts un pašvaldība institūciju pakalpojumiem
(“birokrātijas gids”);



organizē seminārus, sadarbības pasākumus un apmācības;



sniedz konsultatīvu atbalstu piemērotu industriālo zonu, ražošanas telpu, pakalpojuma
sniegšanas vietas atrašanos potenciāliem investoriem un uzņēmējiem;



organizē pieredzes apmaiņas braucienus un tirdzniecības misijas, organizē uzņēmēju
grupu vizītes;



apkopo informāciju par uzņēmējiem aktuālām tēmām.

Galvenie LUC paveiktie darbi 2016. gadā:
 izveidota Ludzas novada uzņēmēju datu bāze ar kontaktinformāciju (aptuveni 100
kontakti);
 organizēti 3 semināri – 2 semināri uzņēmējiem par uzņēmējdarbības aktualitātēm (27.aprīlī
un 26.oktobrī) un viens seminārs jauniešiem (sadarbībā ar BJC) par uzņēmējdarbības
uzsākšanas iespējām (07.jūnijā);
 dalība starptautiskajā jauniešu konferencē “Youth update” (12. augusts) – tika uzaicināti 2
uzņēmēji, kuri prezentēja savus veiksmes stāstus;
 LUC komercdarbības speciālists vadīja darba grupu “Jauniešu nodarbinātība un
uzņēmējdarbība”;
 biznesa ideju konkurss “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2016” – tika konsultēti uzņēmēji par
pieteikuma dokumentu noformēšanu. Dalība vērtēšanas komisijā, kas pieņēma lēmumus
par atbalsta piešķiršanu;
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 tika sagatavots informatīvs materiāls un 2 prezentācijas krievu valodā potenciālajiem
investoriem par Latvijas nodokļu likumdošanas jautājumiem un par termiņuzturēšanās
atļauju likumdošanu;
 Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2016 – tika apzināti uzņēmēji un izvirzīti kandidāti
dažādās nominācijās gada balvas saņemšanai. Dalība vērtēšanas komisijas sastāvā;
 tika sniegtas 22 individuālās konsultācijas uzņēmējiem par dažādiem uzņēmējdarbības
atbalsta jautājumiem;
 tika apzināti novada uzņēmumi, kuri potenciāli varētu kļūt par Latgales SEZ dalībniekiem.
Ludzas novada pašvaldība 26.01.2012. apstiprināja nolikumu “Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība”, lai atbalstītu biedrības,
nodibinājumus, reliģiskās organizācijas projektu īstenošanā un sabiedrisko aktivitāšu
atbalstīšanā. 2016. gadā atbalsts tika piešķirts 19 sabiedriskajām organizācijām par kopējo
summu 26 301 EUR.
2016. gadā tika organizēts konkurss „Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2016”.
Konkursam tika iesniegti 25 pieteikumi. Gada nogalē notika svinīgs pasākums, kur balvas tika
piešķirtas 11 nominācijās.
Lai motivētu iedzīvotājus sava biznesa veidošanai un attīstībai, atbalstot jaunu
komersantu un saimnieciskās darbības veicēju rašanos vai esošo attīstību, pašvaldība
organizēja konkursu “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2016”. Konkursā tika saņemti 5
pieteikumi. Atbalstīti tika 4 par kopējo summu 10 000 EUR.
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7. Pašvaldības līdzdalība projektos, investīciju piesaiste
7.1. Ludzas novada pašvaldības 2016. gadā pabeigtie projekti
1.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas

LV04 “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu
shēmas “Kultūras mantojuma saglabāšana” projekts “Lielās Ludzas sinagogas restaurācija
un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana”. Kopējais projekta finansējums EUR
404 164.73. Projekta attiecināmās izmaksas 250 000 EUR, EEZ līdzfinansējums 201 875
EUR.
Galvenās aktivitātes:


Ludzas Lielās sinagogas restaurācija;



Izveidot četras ekspozīcijas:
1) Ludzas geto ekspozīcija;
2) fotogrāfa Vulfa Franka un kinodokumentālista Herca (Gercela)
Franka darbu multimediālā ekspozīcija;
3) Ludzas ebreju vēstures audiovizuālā ekspozīcija;
4) ebreju dzīves un ticības ekspozīcija.

2.

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) Latvijas – Lietuvas –

Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas finansētais projekts “Veselīga dzīvesveida
veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” (Move for Life); LLB-2-255.
Vadošais partneris: Eiroreģions “Ezeru zeme”. Kopējais projekta budžets: 600 841,37 EUR.
Ludzas novada pašvaldības budžets projektā: 73 688.60 EUR, t.sk. EKPI finansējums
66 319.74

EUR;

Latvijas

valsts

finansējums:

3 684.43

EUR;

Ludzas

novada

pašvaldības līdzfinansējums: 3 684.43 EUR.
Galvenās aktivitātes:


Slēpošanas un nūjošanas trases izveide vai pilnveidošana ar trases atklāšanas
pasākumiem



Slēpošanas un nūjošanas aprīkojuma un inventāra iegāde



Slēpošanas sacensības skolēniem un ģimenēm Vitebskas apgabalā un Latgalē



Nūjošanas apmācības Ludzā partneru sporta skolotājiem



Pilotaktivitāte: 5 iedzīvotāji (dažādu organizāciju un iestāžu pārstāvji) piedalījās
pilotaktivitātē, kuras ietvaros tika veikta šo cilvēku medicīniska pārbaude un viņi
nodarbojās ar slēpošanu ziemas periodā – 2 dienas nedēļā. Pēc 6 mēnešiem un pēc
gada tika veikta atkārtota veselības stāvokļa pārbaude, lai novērtētu progresu.
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E-bukleta publicēšana par veselīgu dzīvesveidu;



Ludzas novada pašvaldība veica Ludzas pilsētas parka apgaismojuma renovāciju,
uzstādot jaunas laternas un ziemā izveidojot slēpošanas trasi (0,875 km).



Projekta ietvaros tika iegādāti 68 slēpošanas aprīkojuma komplekti (slēpes, zābaki,
stiprinājumi un nūjas), speciāla ierīce slēpošanas trases veidošanai un 10 pāri nūju.
Pēc to iegādes 60 slēpju komplekti tika nodoti Ludzas pilsētas ģimnāzijai un Ludzas
2.vidusskolai sporta stundu organizēšanai slēpošanā. 8 slēpošanas komplekti un 10
nūjošanas komplekti ir nodoti nomā.

3.



Ludzas pilsētas parkā uzstādīti 4 karogu masti.



Ludzā notika nūjošanas apmācības partneru sporta skolotājiem.



Ludzas skolēni un ģimenes piedalījās slēpošanas sacensībās projekta ietvaros.

Ludzas novada pašvaldības finansētais projekts “Ludzas kultūras nama ēkas daļas

atjaunošana”. Kopējais projekta finansējums EUR 917 114.73. Galvenās aktivitātes:
Kultūras nama lielās un mazās zāles remonts, foajē remonts, mēbeļu un aizskaru iegāde un
uzstādīšana, skaņas un gaismas aparatūras iegāde un uzstādīšana.
4.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas “Kultūras pieminekļu izpētes,

glābšanas un restaurācijas programmas 2016. gadam” atbalstītais projekts „Ludzas pilsdrupu
konservācijas 1.kārta, Baznīcas ielā 56, Ludzā, Ludzas novadā”. Kopējais projekta
finansējums EUR 19 485.80. Programmas finansējums EUR 15 000.

7.2. Projekti, kuru ieviešana turpināsies 2017. gadā
1.

LIFE+ Biodiversity programmas projekts „Alternatīvas biomasas izmantošanas

iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai”,
LIFE GRASSSERVICE (projekta īstenošana 2013.-2017). Kopējais projekta finansējums
EUR 44 467.
Galvenās aktivitātes:


Zālāju ekosistēmu bioloģiskās un ekoloģiskās vērtības novērtēšana, kā arī zālāju
biomasas apjomu novērtēšana abās projekta teritorijās (Siguldas un Ludzas novados).



Zālāju izmantošanas potenciāla novērtēšana projekta teritorijās.



Piemērotu tehnisko risinājumu izstrāde zālāju apsaimniekošanai un biomasas
ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai konkrētajām teritorijām.



Vietējo uzņēmēju un zemnieku iepazīstināšana ar alternatīvām iespējām biomasas
izmantošanai.
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Kontaktu un sadarbības tīklu veidošana starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas
saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi un/vai izmantošanu enerģijas ražošanā.



Alternatīvo risinājumu un tehnoloģisko iespēju demonstrēšana praksē plašam
ieinteresēto pušu lokam, tādējādi veicinot alternatīvu biomasas izmantošanas veidu un
sadarbības modeļu pielietošanu cituviet.



Zālāju teritoriju un bioloģiski vērtīgo zālāju teritoriju atjaunošana 25 ha platībā Ludzas
novadā.
2016. gadā atbalstītie projekti un uzsākta to īstenošana, kas turpinās 2017.gadā:

o

ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” projekts „Mobilās skatuves iegāde brīvdabas pasākumu
tehniskajai nodrošināšanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā”. Kopējais projekta
finansējums EUR 8 444, ELFLA – EUR 7 600.
o

ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” projekts „Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā laika
pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā”. Kopējais projekta finansējums EUR 14 980.72,
ELFLA – EUR 13 482.65. Projekta ietvaros plānots izveidot rotaļu laukumu un uzstādīt
trenažierus Rundēnu ciemā.
o

ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” projekts „Rotaļu laukums Tutānu ciemā – bērnu attīstībai
un brīvā laika pavadīšanas dažādošanai”. Kopējais projekta finansējums EUR 13 503.5,
ELFLA – EUR 12 152.25. Projekta ietvaros tiks ierīkots bērnu rotaļu laukums Tutānu ciemā
Cirmas pagastā.
o

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa

"Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem"
9.2.2.1.pasākuma

"Deinstitucionalizācija"

Eiropas

Sociālā

fonda

projekts

“Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”, Nr. 9.2.2.1./15/I/005
(Sadarbības projekts/ partneris). Projekta mērķis ir palielināt kvalitatīvu institucionālai
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
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pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes
aprūpē.
o

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbības programmas “Izaugsme un

nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas
ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” Eiropas Sociālā fonda
projekts "PROTI un DARI!"; Nr.6-13/46. Kopējais projekta finansējums EUR 75 081.60.
ESF – EUR 75 081.60. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu (jaunieši vecumā no
15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki) prasmes un veicināt viņu iesaisti
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu
pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai
preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā.
o

Valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Vides

aizsardzības projekti” aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas
valsts pastāvēšanas simtgadi” projekts “Gaismas dārzs Ludzai”. Kopējais projekta
finansējums EUR 76 618.03, programmas finansējums EUR 69 136. Projekta mērķis izveidot Gaismas dārzu – ilgtspējīgu vietu, kas vienos četras Latgales pašvaldības senču
tradīciju saglabāšanā un kopšanā, cildinot Latvijas dabas bagātību un godinot Latvijas valsts
pastāvēšanas simtgadi un Ludzas pilsētas jubileju. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Zilupes,
Ciblas, Kārsavas novada pašvaldību Projektā plānotās aktivitātes: degradētas teritorijas
sakārtošana, ierīkojot atpūtas vietu ar daudzgadīgiem stādījumiem.
o

Ludzas novada pašvaldība ir palīdzējusi sagatavot projekta pieteikumu Ludzas Mūzikas

pamatskolas atbalsta biedrībai ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektam “Flīģeļa iegāde
profesionālas koncertdarbības nodrošināšanai Ludzas novadā”. Kopējais projekta
finansējums EUR 36 619.44, ELFLA – EUR 32 957.50. Projekta ietvaros plānots iegādāties
flīģeli Ludzas Mūzikas pamatskolai.
o

Ludzas novada pašvaldība ir palīdzējusi sagatavot projekta pieteikumu Raipoles Svētā Jāņa

Kristītāja Romas katoļu draudzei – ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
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stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektam “Raipoles Svētā Jāņa
Kristītāja Romas katoļu baznīcas saglabāšana un teritorijas labiekārtošana pieejamības
nodrošināšanai”. Kopējais projekta finansējums EUR 13 932.69, ELFLA – EUR 12 539.42.
Projekta ietvaros plānots sakārtot gājēju celiņus un ierīkot apgaismojuma baznīcas teritorijā.

7.3. Pašvaldības 2016. gadā iesniegtie projektu pieteikumi
1.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa

“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši,
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekts
“Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanas Ludzas
novadā”; Nr.9.2.4.2/16/I/024. Kopējais projekta finansējums EUR 164 854. ESF – EUR
164 854.
2.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa

"Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām" projekts ‘Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai
Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”. Sadarbības projekts, iesniedzējs Ludzas novada
pašvaldība. Kopējais projekta finansējums 3 300 972.53 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas
3 227 721.74 EUR apmērā, ERAF – 2 635 593.48 EUR, valsts budžeta dotācija 129 051.98
EUR.
Ludzas novada pašvaldības aktivitāšu kopējais finansējums 1 853 881.38 EUR (t.sk.
attiecināmās izmaksas 1 780 630.59 EUR), t.sk. ERAF – 1 513 536.00 EUR, valsts budžeta
dotācija 80 128.38EUR, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums 260 217.00 EUR (iesk.
neattiecināmās izmaksas). Plānotās projekta aktivitātes Ludzas novadā: Latgales šķērsielas
pārbūve, Odu ielas pārbūve, A.Jurdža ielas posma pārbūve.
3.

Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”

2014.-2020.gadam Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta programmas Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, uzlabojot
ūdensresursu aizsardzību”. Sadarbības projekts, iesniedzējs Eiroreģions “Ezeru zeme”.
Ludzas novada pašvaldības aktivitāšu kopējais finansējums EUR 79 950.58, programmas
finansējums – EUR 67 957.99. Projektā plānotās aktivitātes: pontontilta izbūve pa Mazo
Ludzas ezeru no Mazā Ezerkrasta ielas līdz Radziņam, bērnu nometnes, Neptūna svētki
2018.gadā.
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4.

Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”

2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta atbalsta programmas Latvijas –
Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projekts “Jaunie amatnieki par tradicionālo
iemaņu saglabāšanu un attīstību, organizējot pārrobežu sadarbību starp Latvijas un
Baltkrievijas reģioniem”. Sadarbības projekts, iesniedzējs Ludzas novada pašvaldība. Ludzas
novada pašvaldības aktivitāšu finansējums EUR 121 888.64, programmas finansējums – EUR
106 699.77. Projektā plānotās aktivitātes: Ludzas mākslas skolas pagrabstāva kokapstrādes
telpas remonts, darbagaldu un aprīkojuma iegāde, pedagogu apmācības, bērnu – jauno
amatnieku piedalīšanās starptautiskajos pasākumos Ludzā, Novopolockā (BY), Polockā (BY)
un Glubokoje (BY).
5.

Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”

2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta atbalsta programmas Latvijas –
Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības

projekts “Kulinārijas mantojuma un

tradicionālo arodu iemaņu saglabāšana un veicināšana”. Sadarbības projekts, iesniedzējs
Krāslavas novada pašvaldība. Ludzas novada pašvaldības aktivitāšu kopējais finansējums
EUR 72 075.30, programmas finansējums – EUR 64 867.77. Projektā plānotās aktivitātes:
saliekamo galdu, solu, telšu, piekabes iegāde brīvdabas pasākumu organizēšanai, piedalīšanās
semināros, pieredzes apmaiņas braucienos, Lielā Latgaļu tirgus organizēšana, publikācijas.
6.

Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”

2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta atbalsta programmas Latvijas –
Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projekts “Tautas Acis”. Sadarbības projekts,
iesniedzējs Eiroreģions “Ezeru zeme”. Projektā plānotās aktivitātes: plaša dialoga veidošana
ar sadarbību par koka arhitektūras saglabāšanu reģionālās identitātes stiprināšanai.
7.

Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”

2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta atbalsta programmas Latvijas –
Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības

projekts “Alternatīvas pieejas cieņpilnai

novecošanai Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pierobežā”. Sadarbības projekts, iesniedzējs
Eiroreģions “Ezeru zeme”. Ludzas novada pašvaldības aktivitāšu kopējais finansējums EUR
63 600, programmas finansējums – EUR 57 240. Projektā plānotās aktivitātes: specializēta
transporta iegāde Sociālā dienesta vajadzībām sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai
pilsētas un lauku teritorijā.
8.

Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”

2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta atbalsta programmas Latvijas –
Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības

projekts “Labas vietējās un reģionālās
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pārvaldības un inovatīvu metožu ieviešana efektīvai elektroniskajai ūdens apgādes
pārvaldīšanai (Gudrais ūdens)”. Sadarbības projekts, iesniedzējs Ludzas novada pašvaldība.
Ludzas novada pašvaldības aktivitāšu kopējais finansējums EUR 373 219.74, programmas
finansējums – EUR 335 897.77. Projektā plānotās aktivitātes: Attālinātas ūdensapgādes
pārvaldības modeļa izpēte un izstrāde, karstā un aukstā ūdens skaitītāju iegāde un uzstādīšana
30 daudzdzīvokļu mājās Ludzas pilsētā.
9.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1

„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to
saistītos pakalpojumus” projekts “Rīteiropas vērtības”. Sadarbības projekts, iesniedzējs
Daugavpils pilsētas pašvaldība. Ludzas novada pašvaldības aktivitāšu finansējums EUR 588
235, ERAF – EUR 500 000. Projektā plānotās aktivitātes: Ludzas pilsdrupu mūru
konservācija, gājēju tiltiņa izbūve no Baznīckalna uz pilsdrupām, kāpņu remonts, skatu torņa
izbūve, arheoloģiskā izpēte.
10. Ludzas novada pašvaldība ir palīdzējusi sagatavot projekta pieteikumu Ludzas Jaunavas
Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei - ELFLA Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektam
“Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas ērģeļu
restaurācija”. Kopējais projekta finansējums EUR 41 709.91, ELFLA – EUR 37 538.92.
Projekta ietvaros plānots restaurēt baznīcas ērģeles.

7.4. Projekti, kuru tehniskās dokumentācijas izstrāde uzsākta 2016.gadā
un 2017.gadā ir plānots iesniegt projektu pieteikumus
1.

Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības

programmas pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" projekts
“Lauku ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā”. Kopējais projekta
finansējums EUR 1 800 000, ELFLA finansējums – EUR 1 620 000. Projektā plānotās
aktivitātes: rekonstruēt ceļa posmus Cirmas, Briģu, Nirzas, Isnaudas, Pildas un Istras
pagastos.
2.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa

"Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekts “Ludzas vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides modernizācija”. Kopējais projekta finansējums EUR 2 357 480, ERAF
finansējums – EUR 2 003 858. Projektā plānotās aktivitātes: Ludzas pilsētas ģimnāzijas
pārbūve, internāta pārbūve, datortīkla izveide un datortehnikas aprīkojuma iegāde. Mēbeļu
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iegāde Ludzas pilsētas ģimnāzijā un internātā. Stadiona zālāja atjaunošana un sporta
aprīkojuma iegāde. Baseina telpu aprīkošana ar ģērbtuvēm un dušas telpām.
3.

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētais projektu iesniegumu konkursa projekts

“Energoefektīva apgaismojuma gaismekļu uzstādīšana Ludzas pilētā”. Kopējais projekta
finansējums EUR 100 000, programmas finansējums – EUR 85 000. Projektā plānotās
aktivitātes: LED gaismekļu uzstādīšana Ludzas pilsētas ielu posmos – Jelgavas, Stacijas,
Miglinieku, Skolas, Blaumaņa, Raiņa, 18.novembra, Biržas, Fr.Kempa.
4.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa

"Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai
un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" projekts “Transporta infrastruktūras attīstība
Ludzas pilsētā”. Kopējais projekta finansējums EUR 770 770.59, ERAF finansējums – EUR
655 155. Projektā plānotās aktivitātes: Dagdas ielas pārbūve, Baznīcas ielas posma pārbūve
no 1.Maija ielas līdz Skolas ielai.
5.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķī

"Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" plānoti divi
projekti:
I. projekts

“Ludzas

novada

Pildas

pamatskolas

ēkas

energoefektivitātes

paaugstināšana”. Kopējais projekta finansējums EUR 500 000, ERAF finansējums
– EUR 425 000.
II. projekts “Ludzas poliklīnikas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. Kopējais
projekta finansējums EUR 250 000, ERAF finansējums – EUR 212 500.
6.

Ludzas novada pašvaldības finansētais projekts “Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina

būvniecība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā”. Kopējais projekta finansējums EUR 1 500 000.
7.

Ielu pārbūve Ludzas pilsētā – Ludzas novada pašvaldības finansētie projekti:
I. “Stacijas ielas posma no Latgales ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai”;
II. A. Upīša iela;
III. Peldu iela.

8.

Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”

2014.-2020.gadam Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta programmas Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Interaktīvā izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgo
ģimeņu bērnu integrācijas veids”. Sadarbības projekts, iesniedzējs Ludzas novada
pašvaldība. Projektā plānotās aktivitātes:
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9.

Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”

2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta atbalsta programmas Latvijas –
Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projekts “Degradēto teritoriju identificēšana
un pārveide reģionu institucionālās kapacitātes stiprināšanai”. Sadarbības projekts,
iesniedzējs LLU. Projektā plānotās aktivitātes: Linu fabrikas ēku nojaukšana, 1-4 kārta.
10. ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” projekts „Ludzas sociālā aprūpes centra remonts un gultu
iegāde”. Kopējais projekta finansējums EUR 50 000, ELFLA – EUR 45 000.
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8. Komunikācija ar sabiedrību
8.1. Ludzas novada pašvaldības komunikācijas kanāli
Komunikācijā ar novada iedzīvotājiem, Latvijas un Eiropas iedzīvotājiem Ludzas
novada pašvaldība pārskata gadā izmantoja vairākus komunikācijas kanālus:
1) pašvaldībai ir savs ģerbonis, karogs un veidlapas dokumentācijai, kas veicina
pašvaldības atpazīstamību;
2) pašvaldība izdeva bezmaksas informatīvo izdevumu „Ludzas Novada Vēstis”;
3) pašvaldībai ir sava interneta vietne www.ludza.lv,
4) pašvaldībai ir izveidoti profili sociālos tīklus Draugiem.lv, Facebook, Twitter;
5) tika organizētas TV tiešraides, Apaļā galda diskusijas, aptaujas, kultūras, sporta un
biznesa pasākumi;
6) tika sagatavoti radio raidījumi par novada aktualitātēm;
7) tika sagatavoti TV sižeti un video rullīši (sižetus iespējams noskatīties LRTV interneta
vietnē jebkurā laikā, video rullīši tiek veidoti reklāmas akcijām, apsveikumiem, konkrētiem
pasākumiem);
8) tiek veidotas atskaites foto izstādes un prezentācijas par pašvaldības veikumu,
tematiskās foto izstādes un par lielāko pasākumu norisi, tika izdots tematisks kalendārs ar
fotoattēliem;
9) tika rīkoti konkursi novada iedzīvotājiem (uzņēmējiem, skolēniem, Gada cilvēka, Goda
pilsoņa noteikšanai u.c.).;
10) notika novada jubilāru godināšana (apsveikumi 80, 85, 90 un vairāk gadu jubilāriem,
pasākumi zelta kāzu jubilāriem, apsveikumu “čeki” iestādēm, pateicības un Atzinības raksti);
11) kā svarīgākos kanālus komunikācijai ar klientiem Ludzas novada pašvaldībā var minēt
klātieni pie pakalpojuma sniedzēja, klātieni centrālajā administrācijas ēkā un pagastu
pārvaldēs, kā arī telefonsarunas un e-pastu, retāk – faksu.

8.2. Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem
Ludzas novada pašvaldībā notiek mērķtiecīga komunikācijas organizēšana ar
plašsaziņas līdzekļiem un žurnālistiem. Mediju izvēle ir atkarīga no pašvaldības rīkoto
pasākumu mērķiem un vajadzībām, tādēļ ik gadu tiek noslēgti sadarbības līgumi par regulāru
un vienreizēju maksas pakalpojumu sniegšanu. 2016. gadā noslēgti līgumi ar Latgales
reģionālo televīziju, ziņu portālu “Dautkom”, radio stacijām “Ef-Ei” un “Latgales radio”.
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Pirms lielajiem publiskajiem pasākumiem informācija par maksu tiek publicēta lielākajos
reģionālajos un nacionālajos drukātājos periodiskajos izdevumos.
Vienu reizi nedēļā pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti sagatavoja informāciju
radio raidījumiem par Ludzas novada aktualitātēm. Katrs raidījums ir 3–7 minūšu garš, ar 2
atkārtojumiem latviešu valodā un latgaliski. Informācija radio raidījumus atspoguļoja novada
aktuālos pasākumus un notikumus.
Televīzijas sižeti tika pārraidīti Re:TV kanālā. Sižeti parādījās raidījumos „Latgales
ziņas” un „Runā Latgale”, kā arī nacionālajā televīzijā. TV sižeti par Ludzas novadu tika
pārraidīti vidēji 4 reizes mēnesī, kopsummā 2016. gadā raidīti 46 oriģinālie sižeti ar
atkārtojumiem latviešu un krievu valodā..
Reizi mēnesī LRT raidījuma “Vakara saruna” tiešajā ēterā Ludzas novada pašvaldības
vadība vai speciālisti atbildēja uz skatītāju jautājumiem. Kopsummā 2016. gadā notika 11
tiešraides.

8.3. Informatīvais izdevums “Ludzas Novada Vēstis”
Ludzas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Ludzas Novada Vēstis” iznāk
latviešu un arī krievu valodā, jo novadā dzīvo 45% krievu valodā runājošo cilvēku. Metiens –
4 000 eksemplāri, iznāk divas reizes mēnesī. Informatīvais izdevums pieejams speciāli
aprīkotajos statīvos vairākās vietās Ludzā (tirgū, veikalos, pašvaldības ēkā, medicīnas centrā,
kafejnīcās), kā arī visās Ludzas novada pagastu pārvaldēs un visās novada bibliotēku
lasītavās. Izdevums ir pieejams bez maksas, un ir pieprasīts to iedzīvotāju vidū, kuri nelieto
internetu.
Informatīvajā izdevumā tiek publicēta informācija par aktuāliem pasākumiem, par
novada domes pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības darbu, projektiem un budžetu, par
plānotajiem pasākumiem, uz kuriem iedzīvotāji tiek aicināti, svarīgi paziņojumi, lietderīgi
padomi iedzīvotājiem apsaimniekošanas jomā, par jauninājumiem un uzlabojumiem novada
dzīvē, par konkursu izsludināšanu, aktualitātēm likumdošanā, par skolēnu sasniegumiem, par
novada cilvēkiem, par notikumiem kultūras un sabiedriskajā dzīvē, par tūrismu, sportu u.tml.
Informācija ir daudzveidīga, atbilstoša cilvēku vajadzībām, jo saistīta ar dažādām interesēm,
aktuālajiem notikumiem.

8.4. Komunikācija e-vidē
Pašvaldības interneta vietne www.ludza.lv ir oficiāla Ludzas novada pašvaldības
mājaslapa. Informācija interneta vietnē ir pieejama trīs valodās – latviešu, krievu un angļu
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valodā. Angļu valodas versija ir vismazākā pēc apjoma, tajā publiskota tikai galvenā
informācija. Vienā darba dienā parasti tiek ievietotas vairākas publikācijas, to tematika ir
dažāda. Ziņās tiek izmantoti gan attēli, gan teksts, šādi padarot ziņu pievilcīgāku un
informāciju vieglāk uztveramu, ziņas nav pārslogotas ar informāciju, ja nepieciešams, ir dotas
arī atsauces uz dokumentiem vai kontaktdati un tml.
Pašvaldības mājaslapa pilda ne vien tādas sabiedrisko attiecību funkcijas kā tēla
veidošana novadam, pašvaldībai, atsevišķajām tās struktūrvienībām, bet arī funkciju, kas
saistās ar attiecību veidošanu ar masu saziņas līdzekļu pārstāvjiem, attiecību veidošana ar
mērķauditorijām.
Ludzas novada pašvaldībai ir profili vairākos sociālajos tīklos. 2016. gada novembrī
pašvaldības profilos bija reģistrēts šāds aktīvo sekotāju skaits:


https://www.facebook.com/LudzaLv – 821 sekotājs;



https://twitter.com/LudzaLv – 139 tvīti un 24 sekotāji;



http://www.draugiem.lv/ludzalv – 256 sekotāji.

8.5. Pasākumi iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai
Lai izzinātu Ludzas novada iedzīvotāju viedokli par svarīgiem un nozīmīgiem novada
mēroga jautājumiem, sekmētu iedzīvotāju līdzdalību un pilsonisko aktivitāti, tika veiktas
aptaujas, rīkotas TV tiešraides un organizētas Apaļā galda diskusijas.
Reizi mēnesī LRT raidījuma “Vakara saruna” tiešajā ēterā Ludzas novada pašvaldības
vadība vai speciālisti atbildēja uz skatītāju jautājumiem.
2016. gadā tika organizētas 4 Apaļā galda diskusijas, divas no tām bija tematiskās –
par Ludzas novada izglītības stratēģiju un par medicīnas pakalpojumu pieejamību novadā.
Tematiskās diskusijas sastāvēja no divām daļām: informatīvās un jautājumu-atbilžu vai
disputa daļas.
Galvenais pasākuma mērķis ir sniegt atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem par aktuālu
tēmu, kā arī uzzināt viedokļus par konkrētām problēmām vai jomām. Parasti pēc Apaļā galda
diskusijas tika sagatavots informatīvais raksts par tās norisi, rezultātiem un publicēts
pašvaldības informatīvajā izdevumā un/vai interneta vietnē.
Pārskata gadā tika veiktas 2 iedzīvotāju aptaujas.

Mācību gada nogalē novada

iedzīvotāji tika aptaujāti par izglītības kvalitāti. Aptaujas, kurā ietverta komunikācijas joma,
fokusā bija informatīvais izdevums “Ludzas Novada Vēstis”. Aptauju rezultāti tika apkopoti,
veikta analīze, un par tiem tika ziņots pašvaldības vadībai un domes deputātiem.
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Lai nodrošinātu informācijas pieejamību un iespēju iepazīties ar saistošajiem
noteikumiem un citu aktuālo informāciju, Ludzas novada pašvaldības ēkās (Raiņa ielā 16 un
Raiņa ielā 16A, Ludzā) 1. stāvā ir ierīkoti informācijas stendi. Atbildes tiek sniegtas
informatīvajā izdevumā „Ludzas Novada Vēstis” vai rakstiski, izsūtot vēstuli pa pastu.
Ludzas novada pašvaldības daudzstāvu ēkā Raiņa ielā 16, Ludzā, 1. stāva vestibilā
ierīkoto telefonu pašvaldības apmeklētājs/klients ar kustību traucējumiem var sazināties ar
speciālistiem. Pēc zvana speciālisti ierodas pie apmeklētāja/klienta un palīdz dokumentu
sakārtošanas vai problēmsituāciju jautājumos, sniedz nepieciešamās konsultācijas.
Ludzas novada pašvaldības mājaslapā internetā www.ludza.lv pieejama informācija
par Ludzas novada pašvaldības darbu, ziņas par notikumiem novada kultūras, izglītības,
sporta, tūrisma un citās jomās, sabiedrisko organizāciju darbību. Ar mājaslapas starpniecību
novada iedzīvotājiem ir iespēja elektroniski nosūtīt savus jautājumus, uz kuriem tiek sniegtas
atbildes. Tika papildināta un atjaunināta informācija, lai ikviens mājaslapas apmeklētājs
savlaicīgi varētu iepazīties ar aktualitātēm novadā un citviet Latvijā, Ludzas novada
pašvaldības plānotajām un realizētajām aktivitātēm un darbības rezultātiem. Pašvaldības
mājaslapa internetā tiek veidota kā noderīgs un praktisks izziņas avots.

8.6. Sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām
Ludzas novada pašvaldība turpināja sadarbību ar sabiedrības veidotajām biedrībām un
iedzīvotāju iniciatīvas grupām, nodrošinot to darbības informatīvo atbalstu un piešķirot
finansējumu aktivitāšu īstenošanai. Ludzas novadā pastāvošās biedrības aktīvi darbojas
iedzīvotāju iesaistīšanā sporta un kultūras aktivitātēs, sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem
izstrādā projektus iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Pašvaldības mājaslapā internetā
www.ludza.lv „Jaunumos” un arī speciāli veidotajā sadaļā biedrībām ir iespēja publiskot savu
informāciju.
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9. Pašvaldības vadības pilnveidošanai veiktie pasākumi
Ludzas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par
pašvaldībām” un Ludzas novada domes 2014.gada 27.februārī apstiprināto Ludzas novada
pašvaldības nolikumu ar grozījumiem, kas izdarīti 27.03.2014., 23.10.2014., 26.03.2015.,
27.08.2015., 26.11.2015., 30.06.2016. un, saskaņā ar apstiprināto pašvaldības budžetu,
izmanto tās rīcībā esošos naudas līdzekļus likumā noteikto funkciju realizēšanas finansēšanai.
2016. gadā Ludzas novada pašvaldība ir nodrošinājusi visu likumā noteikto funkciju
realizēšanu un veikusi pasākumus, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju garantētu realizēšanu
nākotnē.
Lai veicinātu Ludzas novada attīstību, pašvaldība 2016. gadā aktīvi darbojusies
dažādu attīstības un investīciju projektu sagatavošanā un īstenošanā, piesaistot finansējumu
no nacionālajiem, Eiropas Savienības un citiem fondiem un programmām. Ludzas novada
pašvaldība kā projekta iesniedzējs vai partneris ir piedalījusies vairāku ES un valsts budžeta
līdzfinansēto projektu realizācijā dažādās sfērās – izglītībā, infrastruktūras sakārtošanā, vides
aizsardzībā, u.c. Lielākās investīcijas ir piesaistītas tādiem sektoriem kā ielu un ceļu
sakārtošana, izglītības un kultūras infrastruktūras attīstība un vides aizsardzība.
2016. gada pašvaldības budžetā tika paredzēts nepieciešamais finansējums kultūras un
sporta pasākumu organizēšanai, apzinoties, ka tradīcijas, kas koptas gadiem, ir jāpilnveido un
jāvairo.
Ar 2016. gada 1. janvāri saskaņā ar Ludzas novada domes lēmumu pašvaldība izstājās
no biedrības Eiroreģions “Pleskava, Livonija”.
Ludza novada pašvaldība 2016. gadā ir 100% kapitāla daļu turētāja divās
kapitālsabiedrībās: sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”,
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”. Lai veicinātu labu un efektīvu
pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldību, Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrībās (SIA
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un SIA „Ludzas medicīnas centrs”) tiek rīkotas darba
sanāksmes, kurās kopā ar uzņēmuma vadību un speciālistiem tiek analizēti uzņēmuma
ieņēmumi un izdevumi, darba kvalitāte un citi darba jautājumi.
SIA „Ludzas medicīnas centrs” galvenais darbības pamatvirziens ir cilvēku veselības
aizsardzība. 2016.gadā saglabājās līdzšinējie SIA „Ludzas medicīnas centrs” galvenie
darbības veidi – ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, kā arī
sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana dažādām pacientu grupām.
2016.gadā SIA “Ludzas medicīnas centrs” turpināja darbu atbilstoši aprūpes slimnīcas
statusam, kurš neparedz diennakts neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu. 2016.gadā
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tika akreditēta klīniskā laboratorija. Salīdzinājumā ar 2015.gadu pieauga sniegto maksas
medicīnisko pakalpojumu ieņēmumi par 6%. SIA „ Ludzas medicīnas centrs” neto
apgrozījums 2016. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 3,6%. Pārskata
gadu SIA „Ludzas medicīnas centrs” ir noslēgusi ar zaudējumiem. SIA „Ludzas medicīnas
centrs” plāno savu darbību turpināt arī nākotnē, taču tālākās attīstības perspektīvas ir
pakļautas izmaiņām valsts ekonomiskajā un finanšu sfērā, kā arī iespējamiem grozījumiem
Veselības ministrijas stratēģiskajā attīstības plānā, nosakot katras slimnīcas statusu un
darbības prioritātes.
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbības veidi ir ūdens ieguve, attīrīšana un
sadale; notekūdeņu savākšana un apstrāde; atkritumu savākšana un apstrāde; namu
apsaimniekošana;

siltuma

sadale;

labiekārtošanas,

apzaļumošanas

un

apbedīšanas

pakalpojumi; būvniecība. SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2016. gada neto
apgrozījums salīdzinājumā ar 2015. gadu ir samazinājies par 3,2 %. SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” 2016. gadu noslēdza ar peļņu, kas novirzīta iepriekšējos gados
radušos zaudējumu segšanai. SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2016.gadā veica jaunu
transportlīdzekļu iegādi, atkritumu šķirošanas angāra izbūvi, darbinieku kvalifikācijas
paaugstināšanu, kā arī turpināja uzņēmuma resursu optimizāciju. SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” arī turpmāk plāno darboties ilgtermiņa mērķu sasniegšanas virzienā:
uzņēmuma modernizācija, pakalpojumu klāsta paplašināšana, kvalitātes un konkurētspējas
paaugstināšana, uzņēmuma pozitīva tēla veidošana un stiprināšana.
Pēc pārskata perioda beigām nav notikušas pārmaiņas, kas būtiski ietekmētu
pašvaldības finansiālo stāvokli.
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