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1.Ludzas novada pašvaldības raksturojums
Ludzas novada pašvaldība.
Juridiskā adrese: Raiņa iela 16A , Ludza, LV – 5701
PVN LV 90000017453
GE MONEY BANK Ludzas fil., kods:BATRLV2X
N.k: LV42BATR0051201616800
Ludzas novada pašvaldības dibināšanas un darbības uzsākšanas datums: 2009. gada 1. jūlijs
Novada kopplatība – 964,8 km2, iedzīvotāju skaits – 916 431 cilvēki.
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 izpilddirektora vietniekam.
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:
1.11. Administratīvās nodaļas;
1.12. Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas;
1.13. Finanšu un grāmatvedības nodaļas;
1.14. Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes;
1.15. Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļas;
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:
SIA Ludzas apsaimniekotājs, SIA Ludzas rajona slimnīca
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
- sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ludzas tūrisma aģentūra”;
- sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos);
- biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
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- biedrībā „Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
- biedrībā „Eiroreģions „Ezeru zeme””;
- biedrībā „Latvijas Pilsētu savienība”;
- Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija;
- iestādē „Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulators”;
- biedrībā „Eiroreģions „Pleskava, Livonija”.
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 komisija;
iepirkumu komisiju;
pašvaldības īpašuma privatizācijas komisiju;
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju;
dzīvokļu komisiju;
komisiju pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās lietošanas laika noteikšanai;
pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija;
pašvaldības būvvaldi;
padomes: uzņēmēju konsultatīvo padomi; atzinības raksta apbalvošanas padomi.
Ludzas novada domes sastāvs
Jevgenija Kušča – domes priekšsēdētāja
Alīna Gendele – domes priekšsēdētājas pirmā vietniece
Edgars Mekšs – domes priekšsēdētājas otrais vietnieks
Juris Atstupens – domes deputāts
Lolita Greitāne – domes deputāte
Valentīna Lazovska – domes deputāte
Jevgeņijs Lukašenoks – domes deputāts
Aivars Meikšāns – domes deputāts
Tatjana Loseviča – domes deputāte
Ksenija Miklaševiča – domes deputāte
Igors Lapšovs – domes deputāts
Sergejs Bogdanovs – domes deputāts
Aleksandrs Jakimovs – domes deputāts
Arturs Isakovičs - domes deputāts
Voldemārs Dibaņins - domes deputāts
Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki.
Pašvaldības izpilddirektoram ir viens vietnieks.
Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtās nedēļas ceturtdienās plkst. 10.00
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Iestādes un uzņēmumi
Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas darbojas uz domes apstiprinātu nolikumu
pamata:
1.1. Ludzas novada pašvaldība;
1.2. Briģu pagasta pārvalde;
1.3. Cirmas pagasta pārvalde;
1.4. Isnaudas pagasta pārvalde;
1.5. Istras pagasta pārvalde;
1.6. Nirzas pagasta pārvalde;
1.7. Ņukšu pagasta pārvalde;
1.8. Pildas pagasta pārvalde;
1.9. Pureņu pagasta pārvalde;
1.10. Rundēnu pagasta pārvalde;
1.11. Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde;
1.12. Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”;
1.13. Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;
1.14. Ludzas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”;
1.15. Ludzas pilsētas ģimnāzija;
1.16. Ludzas 2.vidusskola;
1.17. Ludzas novada vakara vidusskola;
1.18. Ludzas mūzikas pamatskola;
1.19. J.Soikāna Ludzas mākslas skola;
1.20. Ludzas novada sporta skola;
1.21. Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs;
1.22. Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka;
1.23. Ludzas tautas nams;
1.24. Ludzas novada tūrisma informācijas centrs;
1.25. Ludzas novadpētniecības muzejs;
1.26. Ludzas novada Bāriņtiesa;
1.27. Ludzas novada Sociālais dienests;
1.28. Ludzas novada Bērnu nams-patversme;
1.29. Ludzas novada Sociālās aprūpes centrs “Ludza”;
1.30. Veco ļaužu aprūpes māja „Raipole”;
1.31. Briģu pamatskola;
1.32. Briģu pagasta bibliotēka;
1.33. Briģu pagasta tautas nams;
1.34. Cirmas pagasta bibliotēka;
1.35. Cirmas tautas nams;
1.36. Isnaudas pagasta bibliotēka;
1.37. Isnaudas tautas nams;
1.38. Istalsnas bibliotēka;
1.39. Istalsnas klubs;
1.40. Istras vidusskola;
1.41. Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;
1.42. Istras pagasta bibliotēka;
1.43. Istras tautas nams;
1.44. Nirzas pamatskola;
1.45. Nirzas pagasta bibliotēka;
1.46. Nirzas tautas nams;
1.47. Ņukšu pamatskola;
1.48. Ņukšu pagasta bibliotēka;
1.49. Ņukšu pagasta tautas nams;
1.50. Pildas pamatskola;
1.51. Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;
1.52. Pildas pagasta bibliotēka;
5

1.53. Pildas tautas nams;
1.54. Pureņu pagasta bibliotēka;
1.55. Pureņu pagasta tautas nams;
1.56. Rundēnu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;
1.57. Rundēnu pagasta bibliotēka;
1.58. Rundēnu tautas nams.
Uzņēmumi:
•

SIA “Ludzas apsaimniekotājs”.

Augstāk minētās iestādes un uzņēmums 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. Nozīmīgākie pasākumi novada attīstībā 2009.gadā
Pašvaldības dzīvojamā fonda stāvoklis un veiktie pasākumi tā uzturēšanai
Pašvaldības dzīvojamais fonds pilsētā sastāv no 211 mājām. Kopš 2007. gada ieviesta katras mājas
līdzekļu uzskaite, kas ļauj iedzīvotājiem patstāvīgi lemt un rīkoties ar uzkrātajiem līdzekļiem. 2009.
gadā SIA „Ludzas apsaimniekotājs” dzīvojamā fonda sakārtošanai un uzturēšanai no māju
uzkrājumiem veica sekojošus pasākumus: betona apmaļu ierīkošana, metāla durvju uzstādīšana, kāpņu
telpu kosmētisko remontu, jumta remontu. Kopā dzīvojamā fonda uzkrājumu patēriņš 2009. gadā – Ls
164 558,57. Pagastos ir apsekots pašvaldības dzīvojamais fonds. Pureņu, Nirzas, Isnaudas, Istras
pagastā dzīvokļi ir novecojuši, jāiegulda lieli līdzekļi to renovācijā.

Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas raksturojums un veiktie pasākumi
Esošais ūdensapgādes tīkls aptver 62% pilsētas teritorijas. Visi pilsētas iedzīvotāji ir nodrošināti ar
ūdeni. Pašvaldībai ir 12 artēziskās akas. Centralizēto ūdensapgādi veido sešas hidrauliski neatkarīgas
sistēmas. Pilsētā ir arī decentralizētas ūdens ieguves vietas – 22 lielākas jaudas artēziskie urbumi, kuri
pārsvarā atrodas lielāku uzņēmumu īpašumos. Pie centralizētā ūdensvada pieslēgti 70% patērētāju.
Saskaņā ar ūdensapgādes sistēmas tehnisko pasi ūdensvada tīkla garums ir 13250 m.
Rēzeknes Vides veselības centrs ūdens kvalitāti analizē regulāri vienu reizi mēnesī. Esošie rezultāti
liecina, ka ūdens atbilst ES dzeramā ūdens kvalitātes prasībām.
Lai uzlabotu ūdens patēriņa kontroli, 80% daudzdzīvokļu māju uzstādīti dzeramā ūdens skaitītāji
un ūdens skaitītāju verifikācija iekļauta ūdens tarifā.
Pilsētas kanalizācijas sistēma sastāv no divām atdalītām apakšsistēmām ar atsevišķām attīrīšanas
iekārtām – centrālās NAI (notekūdeņu attīrīšanas iekārta BIO - 2800) un BIO-200. Kopējais
kanalizācijas sistēmas garums ir 16900 m.
Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (RVP) nosaka individuālās notekūdeņu novadīšanas prasības
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Ludzā un ir atbildīga par notekūdeņu izplūdes kvalitātes monitoringu.
SIA “Ludzas apsaimniekotājs” notekūdeņu kvalitātes kontrole centrālajās NAI un BIO – 200 -4 reizes
gadā. Abu centrālas NAI un BIO – 200 attīrītie notekūdeņi atbilst Latvijas un ES standartu prasībām.
Attīrītie notekūdeņi no Ludzas pilsētas centrālajām NAI tiek novadīti Isnaudas upē, kura aptuveni pēc
350 m ietek Lielajā Ludzas ezerā. BIO – 200 NAI izplūst meliorācijas grāvī, kurš aptuveni pēc 5 km
ieplūst Runtortas ezerā.
SIA “Ludzas apsaimniekotājs “vienu reizi gadā veic ūdens ķīmiskās kvalitātes kontroli Isnaudas
upē. Isnaudas ūdens kvalitāte kopumā atbilst normatīviem un standartu prasībām.
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Saskaņā ar ES normatīviem ir nepieciešams paplašināt kanalizācijas cauruļvadu sistēmu uz visām
pilsētas attīstītajām teritorijām (izņemot dārzkopības kooperatīvu rajonus), pievienojot visas teritorijas
centrālajai notekūdeņu savākšanas sistēmai, lai savāktos notekūdeņus attīrītu centrālajā NAI.
Uzsākts un veiksmīgi turpinās Kohēzijas fonda projekts Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā, kas
uzlabos ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un paplašinās pieejamību, nodrošinās kvalitatīvu
dzīves vidi, samazinās vides piesārņojumu, ūdenstilpju eitrofikāciju un sekmēs ūdens resursu un
energoresursu racionālu izmantošanu.
Pagastu teritorijās centralizētā ūdensapgāde ir visās daudzdzīvokļu mājās, privātīpašnieki lieto aku
ūdeni.
Siltumapgādes sistēmas raksturojums un veiktie pasākumi
Ludzā siltumenerģijas ražotājs kopš 2000.gada ir SIA „Ludzas Bio – Enerģija”, kura kā kurināmo
izmanto šķeldu un dīzeļdegvielu. Apkurei pieslēgto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju skaits ir 87 mājas.
Arī automatizēto siltummezglu skaits daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās ir 87. Kopumā apkurei pieslēgti
2385 dzīvokļi un kopējā apkurināmā platība sastāda 117396.66 m2- fiziskās personas un 48 juridiskās
personas. Karstā ūdens lietošanai pieslēdzas aizvien vairāk iedzīvotāju.
Pilsētā darbojas arī dažas lokālās katlumājas. Individuālajās dzīvojamajās mājās un pilsētas
vēsturiskās apbūves rajonā, galvenokārt, ir individuālā siltumapgāde, par kurināmo izmantojot koksni.
2009.gadā veikta siltumtrases posma nomaiņa Latgales ielā („8. veikala” rajonā). Kopumā pilsētā
rekonstruēts 7,41 km siltumtrašu, atlicis 1,5 km.
Centralizētā siltumapgāde no lokālajām katlu mājām ir Cirmas un Rundēnu pagastos.
Atkritumu savākšanas sistēmas raksturojums un veiktie pasākumi
2009. gadā SIA „Ludzas apsaimniekotājs” slēdza individuālos līgumus par atkritumu izvešanu.
Pavisam noslēgti 326 līgumi.
Atkritumu nodošanas poligons atrodas 65 km attālumā no Ludzas, kur 1 tonna atkritumu izmaksā Ls
19, 50 + PVN.
Ludzas pilsētā un pagastos cietie sadzīves atkritumi tiek savākti atkritumu konteineros. Būvgruži un
gruži tiek savākti ar lielgabarīta konteineriem vai traktora piekabē.
Pilsētas attīrīšanas iekārtu rajonā (Rūpniecības 2a) ir ierīkots atkritumu šķirošanas cehs. Pašlaik tiek
šķirots papīrs un kartons, kā arī polietilēna plēves, stikla un plastmasas pudeles, metāls, iegādāta jauna
prese ar 30 tonnu jaudu. Ludzas pilsētas dome un SIA “Ludzas apsaimniekotājs” aktīvi sadarbojas ar
Latvijas Zaļo Punktu. Pilsētā uzstādīti „dzeltenie konteineri”, notika dažādi konkursi un akcijas, aicinot
iedzīvotājus šķirot atkritumus.
2009. gadā nodots 92,23 tonnu papīra, kartona, 29,08 tonnu stikla, plastmasas – 4,745 t, dzelzs – 3,87
t.
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Svarīgākie pasākumi teritorijas labiekārtošanā
2009. gadā turpinās pilsētas apzaļumošana, trotuāru ierīkošana. 2009. gadā pilsētā tika intensīvi
izgriezti vecie koki, īpaši papeles, kas bija par iemeslu daudzu alerģiskiem simptomiem. Pilsētniekiem
atpūtai radīts vēl viens jauks stūrītis pilsētas parkā.
Pēdējos gados īpaša uzmanība tiek pievērsta pilsētas apzaļumošanai. Ik pavasari tiek veidotas krāšņas
ziedu piramīdas, sakārtoti trotuāri. Pilsētas parkā atjaunots – iztīrīts, paplašināts, apzaļumots dīķis,
uzbūvēts akmens dārzs, tiltiņš un kaskāde. Pilsētā izveidotas jaunas puķu dobes, sakārtoti pieminekļi,
skvēri. Veiksmīgas sadarbības rezultātā ar Krievijas Ģenerālkonsulātu tiek sakārtotas Otrā Pasaules kara
upuru piemiņas vietas. SIA „Ludzas apsaimniekotājs” labiekārtošanas darbu veikšanai iegādājies zāles
pļāvējus un universālu minitraktoru.
Jelgavas ielas posmam uzklāts jauns asfaltsegums, jauni trotuāri tapuši Latgales ielā, Raiņa ielā.
Ludzas pilsētas teritorijā atrodas trīs kapsētas: pareizticīgo un katoļu draudzes kapi, vecticībnieku kapi
un ebreju kapi. Regulāri notiek arī kapu teritorijas uzkopšanapilsētā un pagastos, kā arī vienu reizi
nedēļā atkritumu izvešana. Vasarsvētkiem un kapusvētkiem tiek pievestas smiltis kopējai lietošanai.
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Izglītība un kultūra
Ludzas novadā 2009./2010.māc. g. ir deviņas vispārējās izglītības mācību iestādes – Ludzas
pilsētas ģimnāzija, Ludzas 2.vidusskola, Ludzas novada vakara vidusskola, Istras vidusskola,
Brigu pamatskola, Nirzas pamatskola, Ņukšu pamatskola, Pildas pamatskola un Ludzas Mūzikas
pamatskola ( pamatizglītības 1. posma 1. – 4. kl. izglītības programma). Vispārizglītojošās izglītības
programmas apgūst 1797 skolēni.
Profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūst 865 skolēni J.Soikāna Ludzas mākslas
skolā (izglītības programma- vizuāli- plastiskā māksla) , Ludzas Mūzikas pamatskolā un Ludzas
novada Sporta skolā.
Daudzveidīgas interešu izglītības programmas īsteno Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs,
pulciņos darbojas 620 novada bērni .
Novadā ir sešas pirmsskolas izglītības iestādes- Ludzas pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde
„Namiņš”, Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”, Ludzas pilsētas speciālā
pirmsskolas izglītības iestāde„Rūķītis ”(valsts finansējums), Istras pagasta pirmsskolas izglītības
iestāde, Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde, Rundēnu pagasta pirmsskolas izglītības
iestāde, Brigu pamatskolā ir divas grupas pirmsskolas vecuma bērniem. Pirmsskolas izglītības
programmas apgūst 558 izglītojamie, tajā skaitā 240 piecgadīgie un sešgadīgie bērni.
2009./2010.mācību gadā novada izglītības iestādēs strādā 357 pedagogi, pamatdarba- 304,
blakusdarbā- 53 pedagogi.
Piesaistot pašvaldības un valsts investīcijas, pabeigti pēdējo gadu lielākie projekti – Ludzas
pilsētas vispārizglītojošo skolu ēku renovācija, Ludzas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības
iestādes „Rūķītis” piebūves celtniecība un vecā korpusa ēkas renovācija. Pateicoties telpu
sakārtotībai, mācības novada skolās notiek vienā maiņā, Ludzas pilsētas speciālajā pirmsskolas
izglītības iestādē „Rūķītis” atvērta jauna papildus grupa bērniem ar somatiskām saslimšanām,
izveidotas trīs jaunas darba vietas.
Jaunajā sporta kompleksā notiek starptautiskas sacensības, valsts mēroga mači, treniņi, sporta
stundas skolu audzākņiem, sporta svētki pilsētniekiem. Pieprasītas ir jaunās trenažieru zāles.
Skolas un pirmsskolas izglītības iestādes piedalās starptautiskā projekta Comenius aktivitātēs.
Skolu pedagogi iesaistījušies Izglītības un zinātnes ministrijas ESF projektos: „Atbalsts
vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” un „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.
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Pedagogu atbalstam un metodiskā darba nodrošināšanai izveidota 21 metodiskā apvienība,
noorganizēti semināri

visu mācību priekšmetu skolotājiem un skolu administrācijai, kā arī

praktiskās nodarbības jaunāko atziņu un inovāciju ieviešanai pedagoģiskajā procesā.
Mācību priekšmetu olimpiāžu 1. posms noorganizēts novada skolās, 2. posms- Ludzas un Ciblas
starpnovadu olimpiādes Ludzā. 19 skolēni piedalījušies Valsts un Latgales reģiona olimpiādēs.Valsts
olimpiādēs panākumus guvuši skolēni:
1.vieta mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju olimpiādē – Dite Čepule (LPĢ)
2. vieta mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju olimpiādē – Ēriks Razguļajevs (LPĢ)
Atzinība latviešu valodas olimpiādē- Sofija Golubova (Ludzas 2. vidusskola)
Atzinība matemātikas olimpiādē- Edgars Zaezerskis (LPĢ)
Atzinība vizuālās mākslas olimpiādē – Dite Čepule (LPĢ)
Tautas nami
Ir notikuši vietējā mēroga tradicionālie pasākumi, kā arī novada mēroga un starpnovadu
pasākumi. Tika izstrādāts Ludzas novada, starpnovadu mēroga pasākumu plāns 2010.gadam, kuri
notiks Ludzas novada teritorijā. TN vadītājiem ir notikušas ikmēneša kopsapulces, kurās tika
apspriesti tuvāki un tālāki kultūras pasākumu plāni, ieceres. Šī pusgada laikā tika izstrādāti un
apstiprināti jauni vienoti Ludzas novada TN nolikumi, izstrādāta un apstiprināta kopīga Ludzas
novada TN lietu nomenklatūra. TN darbības mērķis bija sakārtot TN darbībai nepieciešamo
dokumentāciju, sākot darbu jaunizveidotajā Ludzas novadā pēc teritoriālās reformas beigām. TN ir
kļuvuši par Ludzas novada pašvaldības iestādēm, kas darbojas uz domes apstiprināta nolikuma
pamata. Aktīvi darbojas dažādi amatierkolektīvi. Lielākās daļas kolektīvu vadītāju atalgojums tiek
finansēts no TN budžeta, daļa vadītāji kolektīvus vada sabiedriskā kārtā.
4 kultūras darbinieki turpina mācības tālākizglītības 2 gadu kursos „Kultūras menedžments”.
Ludzas novadā laika posmā no 2009.gada 01.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim darbojās 11
Tautas nami: Briģu pagasta TN Tatjana Meškovska, Cirmas TN Marina Piterāne, Isnaudas TN
Biruta Jermaka, Istalsna klubs Imants Bogomols, Istras TN Jūlija Kazjuļenoka, Ludzas TN Valentīna
Razumovska, Nirzas TN Inga Supe - gada beigās Sandra Sjakste, Ņukšu pagasta TN Aija Lipovska,
Pildas TN Olita Baklāne, Pureņu pagasta TN Antoņina Lotane, Rundēnu TN Ludmila Tkačova.
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Novads ir bagāts ar amatierkolektīvu dažādību- tā ir iespēja novada iedzīvotājiem atrast sev
piemērotu brīvā laika izmantošanas veidu gan kā skatītājam, gan kā aktīvam kultūras dzīves
dalībniekam. Diemžēl lielākā daļa amatierkolektīvu darbojas novada centrā
Novadā darbojas vienīgais jauktais koris „Austrumstīga” (Ludza TN)
Pūtēju orķestri- 2 „Ludza”, Ludzas BJC pūtēju orķestris,
Vokālie ansambļi sieviešu- 5 „Vdohnovļeņije” (Cirmas TN), „Āreče”(Isnaudas TN),
„Varavīksne” (Istras TN), ”Olūteņš” (Ņukšu TN), „Varavīksne”(Pildas TN),
jauktais ansamblis- 1 ”Kreimari” (Istalsnas klubs),
senjoru

vokālais

ansambļi-3

”Sarmas

zieds”(Ludzas

TN),

„Pļāpiņi”(Istras

TN),

„Purenes”(Pildas TN)
Folkloras kopas - 5:
„Dzeipori” (Ludzas TN), „Isnauda” (Isnaudas TN), Istalsnas folkloras kopa, „Rīkšova” (Ņukšu
pagasta TN), „Raipole” (Nirzas TN)
Ludzas novadā 2009.gadā darbojās 6 tautas deju kolektīvi:
Viens vecākās paaudzes deju kolektīvs F grupa „Atvasara” (Ludzas TN), Divi vidējās paaudzes
deju kolektīvi D grupa: „Isnauda”,(Isnaudas TN), „Reizē!”(Ludzas TN), Viens vidējās paaudzes deju
kolektīvs E grupa „Klip-Klap” (Ņukšu pagasta TN), Viens jauniešu deju kolektīvs B grupa „Žiks”
(Ludzas BJC)
Bērnu deju kolektīvi:
„Brigantīna”(Briģu TN), Cirmas TN deju grupa
Amatierteātri- pieaugušo- 4 „Isnauda”(Isnaudas TN), „Ņezalataja molodzež” (Istras TN),
Ņukšu pagasta TN am.t. kolektīvs, Pildas TN am.t. kolektīvs.
Bērnu - 3
„Kaktuss” (Isnaudas TN), „Smaids”(Briģu TN), Istalsnas dramatiskais kolektīvs.
Aktīvi darbojas 2 BJC popgrupas „Cielaviņa”, „Ekspresija”, Ludzas mūzikas pamatskolas vok.
Grupa ”Spices”.
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Kinoteātris
Kinoseansi notika trīs reizes nedēļā. Kinoteātrī filmu repertuārs tiek atlasīts atbilstoši skatītāju
prasībām. Tiek rādītas jaunākās filmas, tiek rīkotas tikšanās ar filmu veidotājiem, aktieriem.
Kinoteātra vestibilā notiek dažādas izstādes.
Kultūras iestādes organizējot masu pasākumus aktīvi sadarbojas ar novada izglītības(skolas un
pirmsskolas iestādes) un kultūrizglītības iestādēm(mākslas un mūzikas skolām) un sabiedriskām
organizācijām.
Ludzas Novadpētniecības muzejs (ziņas iesniedzis muzejs)
Izstrādāts un apstiprināts jauns Ludzas Novadpētniecības muzeja NOLIKUMS. Apstiprināts
2009. gada 29. decembrī. Labota muzeja misija. Tagad tā skan šādi: ar muzejiskiem līdzekļiem
iesaistīties Latvijas tēla veidošanā, celt vietējā sabiedrībā nacionālo pašapziņu, kā arī audzināt
patriotiskas jūtas un pietāti pret dzimtā novada skaisto dabu un kultūrvēsturisko mantojumu, vācot,
saglabājot un pētot Austrumlatgales materiālās un nemateriālās kultūras vērtības no vissenākajiem
laikiem līdz mūsdienām, Latgales dabas bagātības un īpatnības, tautas celtniecības pieminekļus.
Sagatavota LdNM akreditācijas dokumentācija (Attīstības stratēģija 2010.-2014.g., LdNM
Krājuma noteikumi, izstrādāta

Krājuma politika, Zinātniski

pētnieciskā darba politika,

Komunikācijas darba politika).
Tika atklāta jauna krātuve etnogrāfijas kolekcijai (29.09.2009.).
Tika realizēts projekts „Es (a)dēju cymdu puori...”, kura ietvaros tika organizēta cimdu rakstu
vākšanas ekspedīcija, uz savākta materiāla pamata bija iekārtota ekspressizstāde Kārsavas Tautas
namā un izstāde Ludzas Novadpētniecības muzejā.
Tika sagatavots un realizēts VKKF atbalstīts projekts „Pētnieciskais darbs Vitebskas apgabala
novadpētniecības muzejā un bibliotēkā”. Vitebskas apgabala novadpētniecības muzejā eksponēta
ceļojošā izstāde „Leģendārais Kuļņevs”.
No 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 31.maijam tika eksponētas 13 izstādes, organizēti 8
pasākumi, 37 muzejpedagoģiskās programmas, kurās piedalījās 802 cilvēki. Šajā laika periodā
muzeju apmeklēja 6746 cilvēki.
2 muzeja darbinieki piedalījās konferencē „Ceļā uz iekļaujošo muzeju – jaunas menedžmenta
kultūras veidošana”.
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Nacionālā muzeju kopkatalogā, kura mērķis ir nodrošināt sabiedrībai publisku pieeju
nacionālajam muzeju krājumam, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas, tika ievadītas 1000
muzeja priekšmetu aprakstu kartiņas.
Turpinās darbs pie jaunās ekspozīcijas „Ludzas novads Krievijas impērijas sastāvā” izveides.
Labiekārtota teritorija apkārt jauniegūtajam objektam „Jaunsaimnieka māja”, ažūrgriezumā
izgatavotas verandas logu ārējas apmales.
Muzeja telpās tika veikts kosmētiskais remonts. Uzsākti apdares darbi objektā „Jaunsaimnieka
māja”.
Ludzas novada bibliotēkas
Pagājušais gads bija pirmais, varētu teikt, eksperimentālais - kā darboties, strādāt novadā, bet
bibliotēku darbu tas negatīvi neietekmēja. Pēc teritoriālās reformas Ludzas novadā ir un veiksmīgi
darbojas 11 bibliotēkas, no tām 10 pagastu bibliotēkas un viena Reģiona galvenā bibliotēka, t.i.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka.
Bibliotēku lietotāji šodienas bibliotēkā var izmantot ne tikai tradicionālos bezmaksas
informācijas avotus – grāmatas, periodiku, bet arī bezmaksas interneta pakalpojumus, datubāzes,
piemēram, NAIS, Letonika, Lursoft u.c. Ir iespēja Starpbibliotēku abonemeta (SBA) kārtā pasūtīt
grāmatas no LNB vai citu zinātnisko bibliotēku krājumiem. Bibliotēkās var saņemt konsultācijas un
apmācības par informācijas meklēšanas iespējām, elektroniskā kataloga izmantošanu. Tāpat
bibliotēkās tiek plaši izmantoti skenēšanas, printēšanas un kopēšanas pakalpojumi, bet tie gan ir par
maksu. Bibibliotēkas sniedz informācijas pakalpojumus arī attālinātajiem lietotājiem gan telefoniski,
gan sarasktoties elektroniski.
Katrā bibliotēkā ir informatīvie stendi, uz kuriem ir rodama informācija par bibliotēkā
esošajiem jaunieguvumiem, par laikrakstu un žurnālu klāstu, par dažādām cita veida aktivitātēm,
kuras tiek rīkotas bibliotēkās.
2009. gadā bibliotēkas tradicionāli piedalījās gan Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā
projektā „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām biblitēkām” un bērnu lasīšanas
veicināšanas programmā „Bērnu Žūrijā”, bibliotēku darbinieki aktīvi piedalījās arī Latvijas Valsts un
B.&M. Geitsu finansētajā projektā „Trešais tēva dēls”. Tāpat aktīvi tiek strādāts, vākti materiāli,
projekta realizēšanai „Zudusī Latvija”.
Bibliotēku darbošanos nosaka galvenie darba rādītāji: lasītāju skaits, izsniegumu skaits un
apmeklējamība.
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Ludzas novada bibliotēkās pagājušajā gadā tika reģistrēti 4503 lasītāji no tiem bērni un
jaunieši līdz 18 gadiem - 1682, bibliotēku apmeklētāju skaits - 104959, izsniegums – 150875.
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3. Pašvaldības divos iepriekšējos gados izpildītais un kārtējam gadam
pieņemtais budžets, tai skaitā par saistību un garantiju apjomiem
3.1. Pamatbudžeta izpilde
Ludzas novada pamatbudžeta ieņēmumus 2009.gadā veidoja fizisko un juridisko
personu nodokļu maksājumi, nodevas un citi maksājumi, mērķdotācijas un maksājumi no
citiem budžetiem, iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi.
Ar 2009.gada 1.jūlija Ludzas novada domes lēmumu „Par bijušo vietējo pašvaldību
budžetu apvienošanu” (protokols Nr.2, 7.§) apvienoti bijušo vietējo pašvaldību: Ludzas
pilsētas, Brigu pagasta, Cirmas pagasta, Isnaudas pagasta, Istras pagasta, Nirzas pagasta,
Ņukšu pagasta, Pildas pagasta, Pureņu pagasta, Rundēnu pagasta pamatbudžeti un speciālie
budžeti.
Budžeta grozījumi, t.sk. arī no Ludzas rajona padomes pārņemto iestāžu budžeta
ieņēmumu un izdevumu kopsummas, 2009.gadā izdarīti ar grozījumiem saistošajos
noteikumos.
2008. un 2009.gada budžetu izpildi, un 2010.gadam apstiprināto budžetu, skatīt
1.pielikumā.
2009.gada pamatbudžeta ieņēmumu precizētā prognoze izpildīta par 97.5% vai nav
saņemti ieņēmumi Ls 184826 apmērā (precizētā ieņēmumu prognoze Ls 7445432, izpilde Ls
7260606).
2009.gada pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums
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Nodokļu ieņēmumu prognoze izpildīta par 93.5% (precizētā prognoze Ls 2875628,
izpilde Ls 2689595), nav gūti ieņēmumi Ls 186033 apmērā.
Pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums 2008. – 2009. gados

Galvenais nodokļu ieņēmums: iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kura ieņēmumi ir Ls
2510020, salīdzinot ar 2008.gadu samazinājušies par Ls 908901. Saskaņā ar grozījumiem
likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, pašvaldībām negarantē iedzīvotāju ienākuma
nodokļa neizpildi līdz 10% no prognozētā apmēra.
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi iekasēts Ls 126724 apmērā un nodoklis par
ēkām un būvēm 2009.gadā iekasēts – Ls 27291, nodokļa prognoze izpildīta par 93.9%, nav
nodrošināti ieņēmumi Ls 10060 apmērā.
Uz 2010.gada 1.janvāri nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir Ls 70903, t.sk.
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēkām un būvēm – Ls 9607, nekustamā īpašuma
nodokļa parāds par zemi Ls 61296. Lielākie nodokļu parādnieki ir: SIA „Lin Ex”,
maksātnespējīgā AS „Ludzas Piensaimnieks”, KS „Sūnupļava”, SIA „ETSA”. A.Oševerovs,
E.Rudens, V.Veržbickis, M.Terehovs, A.Svjatska. Uz 2010.gada 1.janvāri izveidojusies arī
nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa Ls 2066.
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Nenodokļu ieņēmumi gūti Ls 66053 kopsummā, nav saņemti plānotie naudas sodi, ko
uzliek pašvaldības par Ls 1696, soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas
pārkāpumiem par Ls 248 un nav saņemti citi nenodokļu ieņēmumi par Ls 13030, jo 2.pusgadā
netika finansēta lauksaimniecības organizatoru darba samaksa pagastos.
Saskaņā ar Ludzas pilsētas domes 2009.gada 22.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Blaumaņa ielā 17 dz.5, Ludzā atsavināšanu” (protokols Nr.13, 51.§) par labu dzīvokļa
īrniekam atsavināts dzīvokļa īpašums par tirgus vērtību Ls 2600 (uzskaites vērtība Ls 875).
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi iekasēti Ls 420927 apmērā, nav gūti ieņēmumi kopsummā par Ls 10707. Galvenais
maksas pakalpojumu neizpildes veids ir ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem, precizētā prognoze nav izpildīta par 16.5% vai nav saņemti maksājumi Ls
15297 kopsummā. Sakarā ar ekonomisko situāciju valstī strauji palielinājies bezdarbs un
pasliktinājusies iedzīvotāju maksātspēja.
Gada pārskatā, salīdzinot ar decembra mēneša pārskatu, ir samazināti ieņēmumi par
pakalpojumiem un iestāžu izdevumi par pakalpojumiem par Ls 3149, jo tika izkonsolidēti starp
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iestādēm sniegtie maksas pakalpojumi un, veicot salīdzināšanu ar Valsts kasi par plānotajiem
transfertiem, precizētas summas pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem.
2009.gadā novada pašvaldība saņēmusi Ls 102843 par norēķiniem ar pašvaldībām, par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, tomēr uz 2010.gada 1.janvāri nav saņemti
līdzekļi Ls 500 no Ciblas novada domes (Blontu pagasta padome), Daugavpils pilsētas domes
– Ls 595 un Rēzeknes pilsētas domes – Ls 56. Par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem saņemti Ls 41132, precizētā prognoze izpildīta par 77.2%, nav gūti ieņēmumi
Ls 12145 kopsummā, jo Ludzas novada bērnu namā patversmē netika ievietots plānotais
audzēkņu skaits no citām pašvaldībām.
Ludzas novada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir Ls 8152380 vai prognozētie
izdevumi apgūti 88% apmērā.

Izpildvaras uzturēšanai izlietoti līdzekļi Ls 969511 apmērā, līdzekļi apgūti 78.9%
apmērā vai Ls 61.19 uz vienu novada iedzīvotāju (novada iedzīvotāju skaits uz 01.01.2010. –
15844 iedzīvotāji).
Brigu un Pildas pagastu pārvaldes nav apguvušas piešķirtās budžeta dotācijas novadu
infrastruktūras attīstībai pārvalžu ēku renovācijai Ls 206721 apmērā.
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Ludzas novada pašvaldības policijas uzturēšanai izlietoti līdzekļi Ls 25998. 2009.gada
26.novembrī pieņemts lēmums (protokols N17, 2.§) par Ludzas novada pašvaldības policijas
likvidāciju ar 2010.gada 1.janvāri.
Ludzas novada bāriņtiesas uzturēšanai izlietoti līdzekļi Ls 71108.
Bezdarbnieku nodarbinātībai izlietoti līdzekļi Ls 62137.
Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiāli Brigu, Isnaudas un Pildas
pagastos tiek realizēti projekti „Bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība” izveidotas 3 subsidētās
darba vietas. Gada laikā no februāra līdz oktobra mēnesim pilsētas un pagastu teritoriju
labiekārtošanā nodarbināja bezdarbniekus pagaidu algotos darbos.
Ar 2009.gada 21.septembri tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”,
mēnesī novadā vidēji strādāja 450 bezdarbnieki un 15 darbu vadītāji. Bezdarbnieku
stipendijām izlietoti līdzekļi Ls 82301, kuri uzrādīti budžeta sadaļā 10.500 „Atbalsts bezdarba
gadījumā”. Bezdarbnieki tiek nodrošināti ar ātri nolietojamo inventāru, tiek segti transporta
izdevumi bezdarbnieku nokļūšanai uz darba praktizēšanas vietu un atpakaļ, bet paredzētos
izdevumus obligātajām veselības pārbaudēm 2009.gadā bezdarbnieki nav izmantojuši.
Novada pagastos lauksaimniecības konsultantu darba samaksai un pārējo izdevumu
segšanai izlietoti Ls 24123.
2009.gadā Isnaudas, Istras un Pildas pagastos īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai projekti pagastu infrastruktūras (ceļu, ielu) attīstībai, apgūti līdzekļi Ls 240055
kopsummā. 2009.gadā saņemti fonda avansa maksājumi projektu īstenošanai Brigu, Nirzas un
Pildas pagastos.
Tūrisma nozares attīstībai izlietoti līdzekļi Ls 108920. Īstenots projekts „Uz ūdens
resursiem balstītais tūrisma piedāvājums Latgales reģionā un Utenas apriņķī”. Ar 2009.gada
1.septembri izveidota budžeta iestāde „Ludzas novada Tūrisma informācijas centrs”.
Vides aizsardzībai izlietoti Ls 124184, tai skaitā atkritumu apsaimniekošanai Ls 8783
un notekūdeņu apsaimniekošanai Ls 168461. Līdzekļi apgūti 69.7% apmērā, jo pašvaldība nav
apguvusi piešķirtās budžeta dotācijas novadu infrastruktūras attīstībai kanalizācijas tīklu un
attīrīšanas iekārtu renovācijai Ls 49291 apmērā.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti Ls 565679.
Ls 1950 izlietoti izdevumu par centrālo apkuri un īres maksas segšanai Ludzas pilsētas
brīvajos (neizīrētajos) dzīvokļos daudzdzīvokļu mājās.
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Turpināts

realizēt

projektu

“Ludzas

ūdenssaimniecības

attīstība”.

2008.gada

21.novembrī noslēgts civiltiesiskais līgums starp Latvijas Republikas Vides ministriju, SIA
„Ludzas apsaimniekotājs” un Ludzas pilsētas domi par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu,
kopējās projekta izmaksas Ls 6027937.96. Lai īstenotu šo projektu Ludzas novada dome
2009.gadā turpināja zemes īpašumu (Ludzas pilsētas ielu u.c.) reģistrāciju Zemesgrāmatā un
SIA „Ludzas apsaimniekotājs” Valsts kasē 2009.gada 20.maijā noslēdza līgumu par aizdevumu
saņemšanu projekta īstenošanai EUR 1105429.11, kuram galvojumu sniedza Ludzas pilsētas
dome. 2009.gadā saņemtā aizdevuma kopsumma sastāda Ls 433000.
Saņemot 2008.gadā mērķdotāciju dzīvokļa jautājumu risināšanai, 2009.gadā pabeigta
ēkas Ludzā, Parku ielā 42 vienkāršotā renovācija, 2009.gadā izlietoti līdzekļi Ls 11009.
Ņukšu un Pureņu pagasta teritoriju plānojumu izstrādei izlietoti Ls 5224.
Ūdensapgādei izdevumi apgūti par 29.9%, nav apgūti līdzekļi

Ls 507133

apmērā, t.sk. piešķirtās budžeta dotācijas novadu infrastruktūras attīstībai ūdenssaimniecību
sakārtošanai Ls 505266 kopsummā (Isnaudas pagastā – Ls 41794, Istras pagastā – Ls 174715,
Pildas pagastā – Ls 7847, Pureņu pagastā – Ls 82326, Rundēnu pagastā – Ls 198584).
Kultūras iestāžu uzturēšanai un pasākumiem, sportam un reliģijai izlietoti līdzekļi Ls
534858.
2009.gada 16.aprīlī pabeigta Ludzas pilsētas bērnu bibliotēkas un Ludzas pilsētas
galvenās bibliotēkas reorganizācija, likvidēta Ludzas pilsētas bērnu bibliotēka (Ludzas pilsētas
domes 2009.gada 16.aprīļa lēmums, protokols nr.6, 18.§).
Ludzas novada bibliotēku darbību 2009.gadā raksturo šādi rādītāji:
-

lasītāju skaits - 4503;

-

apmeklējumu skaits – 104959;

-

izsniegumu skaits – 150875.

2009.gadā bibliotēkas no Valsts reģionālās attīstības aģentūras saņēma mērķdotāciju
bezmaksas interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai saņēma tikai par 1.pusgadu.
Bibliotēku grāmatu, laikrakstu un žurnālu iegādei 2009.gadā izlietoti Ls 10211,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājums par Ls 8127.
Ludzas Novadpētniecības muzeja uzturēšanai izlietoti līdzekļi Ls 107374 apmērā.
Muzejs 2004.gada decembrī akreditēts līdz 2009.gada 14.decembrim. 2009.gadā
akreditācijas termiņš pagarināts un akreditācija paredzēta 2010.gada 24.maijā. Uz Brīvdabas un
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etnogrāfijas nodaļu tika pārvests un uzstādīts jauniegūtais objekts „Jaunsaimnieka māja”, nav
ierīkotas komunikācijas un veikti iekšdarbi. 2010.gada budžetā līdzekļi nav paredzēti.
Uz 2009.gada 31.decembri muzeja krājumu vienību skaits ir 35902 vienības.
Novadpētniecības muzeju 2009.gadā apmeklēja par 1433 cilvēkiem vairāk nekā 2008.gadā un
apmeklējumu kopējais skaits bija 8405 cilvēki, no tiem 2320 individuālie apmeklētāji, 4980
apmeklējumi grupās un pārējie apmeklētāji - 1105 cilvēki.
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. Izdevums iznāk reizi
mēnesī latviešu un krievu valodā.
Izglītībai izlietoti līdzekļi Ls 4167998 vai izdevumi apgūti 96.6%.
Izglītības un zinātnes ministrija ar 2009.gada 1.septembri ieviesa jaunu pedagogu darba
samaksas finansēšanas modeli „Nauda seko skolēnam” atbilstoši reālajam skolēnu skaitam.
Rezultātā, samazinājās mērķdotācija pedagogu darba samaksai. Novada skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs samazinājās pedagogu likmju skaits un amatalgas. Jāatzīmē, ka novadā
saglabātas visas izglītības iestādes. Tiek turpināta piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācība. Uz
gada beigām pirmskolas izglītības iestādēs strādāja 13 grupas ar 209 bērniem un Ludzas
2.vidusskolā viena klase ar 18 audzēkņiem.
Specializētās pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” uzturēšanai izlietoti Ls 483342,
t.sk. mērķdotācija iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 166805, mērķdotācija piecgadīgo un
sešgadīgo audzēkņu apmācībai un pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 8590, līdzekļi no maksas pakalpojumiem Ls 2239,
pašvaldības līdzekļi Ls 205708 un mērķdotācija siltināšanai Ls 100000. 2009.gadā pabeigta
piebūves celtniecība. Piebūvē ir zāle sporta un mūzikas nodarbībām, grupas telpa bērniem ar
izlabotiem traucējumiem, kabineti speciālistiem un koriģējošas vingrošanas nodarbībām.
Uz 2010.gada 1.janvāri iestādi apmeklē 67 audzēkņi.
Novada 5 pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai izlietoti līdzekļi Ls 527768 apmērā.
Iestādēs darbojas 27 grupas, audzēkņu skaits 526.
Novada 8 skolu uzturēšanai izlietoti Ls 2241678 vai līdzekļi apgūti par 96.3%.
Skolēnu skaits uz 2010.gada 1.janvāri – 1797.
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Skolās materiālās bāzes nostiprināšanai iegādāts inventārs un pamatlīdzekļi Ls 49133
kopsummā, mācību un bibliotēku fonda grāmatas un žurnāli Ls 5963 kopsummā.
J.Soikāna Ludzas mākslas skolas un mūzikas pamatskolas uzturēšanai izlietoti Ls
331143.
2003.gada maijā akreditēta uz 6 gadiem Ludzas mūzikas pamatskola, bet 2004.gadā
martā J.Soikāna Ludzas mākslas skola arī uz 6 gadiem.
Audzēkņu skaits uz 01.01.2010. – mākslas skolā 157 un 24 bērnu mākslinieciskās
fantāzijas akadēmijā, mūzikas pamatskolā 193, t.sk. sākumskolas klasēs 71.
Mūzikas pamatskolā 26 audzēkņu sagatavošanai un mūzikas pedagogu darba samaksai
izlietoti pašvaldības līdzekļi Ls 7346. Mākslas skolā Bērnu mākslinieciskās fantāzijas
akadēmijā 39 bērnu un mākslas skolas audzēkņu pedagogu darba samaksai izlietoti pašvaldības
līdzekļi Ls 6362.
“Ludzas Bērnu un jauniešu mediju centra” uzturēšanai izlietoti Ls 25209. Ar 2009.gada
1.septembri likvidēts Ludzas Bērnu un jauniešu mediju centrs (Ludzas novada domes
2009.gada 30.jūlija lēmums, protokols Nr.5, 26.§), kinoizrāžu demonstrēšanas funkcija nodota
Ludzas tautas namam.
Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra uzturēšanai izlietoti Ls 161141. Līdz
2009.gada 6.augustam centra pulciņus apmeklēja 1200 Ludzas rajona skolēni, pēc
administratīvi teritoriālās reformas, sākot ar 2009.gada 1.septembri – 600 skolēni, samazinājās
arī strādājošo skaits no 60 uz 30. No pašvaldības līdzekļiem pedagogu darba samaksai izlietoti
Ls 12445.
Ludzas novada sporta skolas uzturēšanai izlietoti Ls 237103. Skolā darbojas 36 grupas:
svarcelšana – 5 grupas, vieglatlētikas nodaļa’- 14 grupas, handbola nodaļā – 14 grupas, futbola
nodaļā – 3 grupas, tās ir nodaļas, kas saņēmušas Izglītības un zinātnes ministrijas licences.
Pavisam skolā nodarbojas 513 audzēkņi, kuri iesaistījušie profesionālās ievirzes izglītības
programmu apguvē. Bez tam Sporta skolā tiek īstenotas interešu izglītības programmas:
volejbolā, tautas bumbā, futbolā, pirmsskolas vecuma bērnu sportā atlētiskajā vingrošanā.
Šajās programmās nodarbojas 258 skolēni. No pašvaldības līdzekļiem pedagogu darba
samaksai izlietoti Ls 68837.
Sociālai aizsardzībai apgūti līdzekļi Ls 863864 apmērā vai par 94.3%.
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Atbalsta gados veciem cilvēkiem sniegšanai un Ludzas novada sociālās aprūpes centra
„Ludza” un veco ļaužu aprūpes mājas „Raipole” uzturēšanai izlietoti Ls 253784. Sociālās
aprūpes centrā uz 2010.gada 1.janvāri dzīvoja 47 iemītnieki un aprūpes mājā 16 iemītnieki.
Atbalsta sniegšanai ģimenēm ar bērniem un Ludzas novada bērnu nama - patversmes
uzturēšanai izlietoti līdzekļi Ls 192606. Bērnu namā uz 2010.gada 1.janvāri dzīvoja 33
audzēkņi, vidēji gadā 37 audzēkņi.

3.2. Speciālā budžeta izpilde
Speciālā budžeta ieņēmumi īpašiem mērķiem 2009.gadā gūti Ls 662192 un
apstiprinātos ieņēmumus 2010.gadam skatīt 2.pielikumā.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2009.gadā – Ls 6092, kuri netika izmantoti.
Pārējos ieņēmumus veido ieņēmumi no valsts īpašuma objektu privatizācijas (Ls 891)
un ieņēmumi no zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (Ls 373).
Pašvaldības nekustamā īpašuma objekta Ludzā, Skolas ielā 21A

1596/12768

domājamo daļu ēkas un zemes privatizācijas process apturēts, sakarā ar lietas izskatīšanu tiesā.
Pašvaldības autoceļu programmas realizācijai 2009.gadā izlietoti līdzekļi Ls 683530
kopsummā. Ceļu(ielu) ikdienas uzturēšanai izlietoti Ls 314361, kapitālajiem izdevumiem Ls
369169. Ludzas pilsētā realizēts projekts „Satiksmes organizācijas uzlabojumi Ludzas pilsētā”
un turpinās projekta „Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas
un Lietuvas pierobežas teritorijā”, akronīms LATLIT TRAFFIC īstenošana.
2009.gadā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi naudā Ls 7738, izlietoti Ls 8964 apmērā.
Dāvinātāju un ziedotāju personu sarakstu un dāvinājumu vai ziedojumu apmērus un
mērķus skatīt 3.pielikumā.

3.3. Pašvaldības saistības
2009.gadā Ludzas novada dome no Valsts Kases ir saņēmusi aizdevumus:
1) projekta „Uz ūdens resursiem balstītais tūrisma piedāvājums Latgales reģionā un
Utenas apriņķī” īstenošanai Ls 105214 (aizdevuma līgums Nr.A2/1/09/43, 2009.gada
11.marts);
2) projekta „Pildas ciema ielu rekonstrukcija” īstenošanai Ls 113402.23 (aizdevuma
līgums Nr.A2/1/09/149, 2009.gada 18.maijs);
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3) projekta „Infrastruktūras attīstība Istras pagastā” īstenošanai EUR 69244.24
(aizdevuma līgums Nr.A2/1/09/493, 2009.gada 21.septembris).
Ludzas pilsētas domes saistību apmēru uz 2010.gada 31.maiju raksturo 4.pielikums.

4.Finanšu pārskats
4.1.Bilance
2009.gada pārskata pašvaldības bilances (5.pielikums) kopsumma ir Ls 27 899 450.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma palielinājusies par Ls 2193 244.
AKTĪVS
4.1.1.Ilgtermiņa ieguldījumi
Ilgtermiņa ieguldījumi bilancē ir atspoguļoti to atlikušajā vērtībā (6.pielikums).
Nemateriālo ieguldījumu bilances vērtība salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu
palielinājusies par Ls 95.
Uz pārskata
gada sākumu

112 179

112 084

95

2.1.1.

96 294

59 171

37 123

2.1.2.

114 764

94 262

20 502

2.1.2.

0

3 529

-3 529

2.1.3.
4.Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
5.Avansa maksājumi par nemateriāliem
2.1.1.
ieguldījumiem
6.Nemateriālo
ieguldījumu
uzkrātā
amortizācija

0

22 668

-22 668

0

3 730

-3730

(98 879)

(71 276)

(27 603)

Piezīmes
Nr.

Uz
pārskata
perioda beigām

AKTĪVS

1. Nemateriālie ieguldījumi
(020+030+040+050)

-

kopā

1. Attīstības pasākumi un programmas
2. Licences, koncesijas un patenti, preču
zīmes un tamlīdzīgas tiesības
3.Pārējie nemateriālie ieguldījumi

Izmaiņas
(+,-)

Piezīme Nr. 2.1.1.

Kontā „1110-Attīstības pasākumi un programmas” Istras pagasta padome bija uzrādījusi
būvniecības projektu izstrādes izmaksas, tai skaitā atlikums uz gada sākumu Ls1168,
iepriekšējā periodā veikto avansa maksājumu Ls 3730 un darījumu palielinājumu par Ls
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13045. Kopējā būvniecības projektu dokumentāciju summa Ls 17943 ,saskaņā ar Ludzas
novada grāmatvedības politiku, tika pārvietota uz kontu „1242- Nepabeigtā būvniecība”.
Rundēnu pagasta padome kontā

„1110-Attīstības pasākumi un programmas” bija

uzrādījusi atlikumā uz gada sākumu nemateriālā ieguldījuma-teritorijas plānojuma
izveidošanas izmaksas par Ls 1888, kas tika pārcelti uz kontu „1140-Nemateriālo
ieguldījumu izveidošana”
Norakstīta teritorijas plānojuma digitālo karšu programma „Ludzas pilsētas kartes” par
summu Ls 588.
No konta „ 1140-Nemateriālo ieguldījumu izveidošana” saņemti:
-Rundēnu pagasta teritorijas plānojums Ls 10501;
-Ņukšu pagasta teritorijas plānojums Ls 10562;
-Isnaudas pagasta teritorijas plānojums Ls 9347;
-Pureņu pagasta teritorijas plānojums Ls 10357.

Piezīme Nr. 2.1.2.
Datorprogrammu vērtība palielinājās par Ls 12753, tai skaitā:
-iegādātas grāmatvedības programmas 3 iestādēs par Ls 2976, atsevišķi no
datortehnikas iegādātas programmu licences 2 iestādēs par Ls 478, mākslas skolai
datorgrafikas programmas par Ls 72 un Ls 3011;
-saņemtas bez atlīdzības no Ludzas rajona padomes reorganizācijas rezultātā 8
datorprogrammas par kopējo uzskaites vērtību Ls 10838;
-norakstītas morāli novecojušas datorprogrammas Istras pagasta pārvaldē par Ls 1697,
Nirzas pagasta pārvaldē- Ls 190, Pureņu pagasta pārvaldē- Ls 285, Ludzas pilsētas iestādēs- Ls
2427.
-samazinājums no pārvietošanas starp kontiem Ls 13, tai skaitā palielināts par Ls 1995
(Istras pagasta pārvaldē pārgrāmatotas digitālās kartes no konta „1130- Pārējie nemateriālie
ieguldījumi”) un samazināts par Ls 2008 (Ņukšu pagasta pārvaldē pārgrāmatots Interneta tīkla
pieslēgums uz kontu „1129- Pārējās nemateriālo ieguldījumu tiesības”).
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Lai nodrošinātu vienotu grāmatvedības uzskaites principu ievērošanu, notika
pārvietošana starp kontiem .Interneta pieslēgums uz gada beigām uzskaitīts kontā „1129Pārējās nemateriālo ieguldījumu tiesības”. Pārcelts no konta „1122-Pārējās licences” Ls
1198(Nirzas un Pildas pagasta pārvaldes), no konta „1238-Datortehnika, sakaru un cita biroja
tehnika” Ls 5759 (Cirmas, Pureņu, Istras, Briģu pagastu pārvaldes), un no konta „1239iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi” Ls 659 (Rundēnu pagasta pārvalde).
Isnaudas pagasta padome 2009.gadā norakstīja pārējās nemateriālo ieguldījumu
tiesības- Interneta tīkla pieslēgumu- par Ls 677.
Pildas pagasta padome 2009.gadā norakstīja konta „1130-Pārējie nemateriālie
ieguldījumi” atlikumu Ls 1534, kurā tika uzskaitītas projekta dokumentācijas izmaksas, jo
projekts netiek īstenots.
Ludzas novada pašvaldības iestādēs budžeta iestāžu funkciju nodrošināšanai tiek
izmantoti šādi pilnībā amortizēti nemateriālie ieguldījumi:
- 46 dažādas datorprogrammas par kopējo sākotnējo vērtību Ls 12929, pārsvarā tās ir
novecojušas, bet var izmantot informācijas iegūšanai par iepriekš ievadītiem datiem, un 10
Interneta tīkla pieslēgumi ar sākotnējo vērtību Ls 9073.

Piezīme Nr. 2.1.3.

Kontā „1140- Nemateriālo ieguldījumu izveidošana” atspoguļoti šādi darījumi:
-veiktas izmaksas 2009.gadā par pagastu teritorijas plānojumu izstrādi Ls 22096,
iepriekšējos pārskata periodos Ls 1900 (nebija ņemtas uzskaitē Ņukšu pagasta pārvalde).
-izslēgts pārvietošanas rezultātā par Ls 46664, tai skaitā:
Rundēnu pagasta padome kontā

„1110-Attīstības pasākumi un programmas” bija

uzrādījusi atlikumā uz gada sākumu nemateriālā ieguldījuma-teritorijas plānojuma
izveidošanas izmaksas par Ls 1888, kas tika pārcelti uz kontu „1140-Nemateriālo
ieguldījumu izveidošana”
No konta „ 1140-Nemateriālo ieguldījumu izveidošana” saņemti:
-Rundēnu pagasta teritorijas plānojums Ls 10501;
-Ņukšu pagasta teritorijas plānojums Ls 10562;
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-Isnaudas pagasta teritorijas plānojums Ls 9347;
-Pureņu pagasta teritorijas plānojums Ls 10357.
Briģu pagasta pārvaldē uz kontu „1242- Nepabeigtā būvniecība” pārgrāmatotas
būvniecības projekta dokumentācijas izmaksas par Ls 7490, Isnaudas pagastā –Ls 295.

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu bilances vērtība
palielinājusies par Ls 550 184
Uz
pārskata
gada sākumu

Izmaiņas (+,-)

22 306 280

21 756 096

550 184

2.1.4.

26 395 266

23 226 786

3 168 480

2.1.5.

187 753

173 417

14 336

3.Pārējie pamatlīdzekļi

2.1.6.

2 160 742

2 075 698

85 044

4.Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigto celtniecības objektu
izmaksas

2.1.7.

113 607

1 263 250

-1 14 9643

5.Bioloģiskie un pazemes aktīvi

2.1.8.

83 887

105 460

-2 1573

2.1.9.

26 556

332 379

-305 823

Piezīmes
Nr.

Uz
pārskata
perioda beigām

AKTĪVS

2. Pamatlīdzekļi - kopā
1.Zeme, ēkas, būves
2.Tehnoloģiskās
mašīnas

iekārtas

7.Avansa
maksājumi
pamatlīdzekļiem
8.Pamatlīdzekļu
nolietojums

un

par
uzkrātais

(6 661 531)

(5 420 894) (1 240 637)

Piezīme Nr. 2.1.4.

Dzīvojamo ēku kopējā vērtība palielinājusies par Ls 37015, tai skaitā:
Palielinājums par Ls 56288, tai skaitā:
-

2009.gadā kapitāli izremontēta dzīvojamā māja Raiņa ielā 34 par Ls 40586
(pārvietošana),

-

saņemti bez atlīdzības no Veselības Ministrijas dzīvokļi par Ls 13132,

-

saņemta ziedojumā dzīvojamā māja par Ls 2570,
Samazinājums par Ls 19273 , tai skaitā:
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-

privatizācijas rezultātā no bilances izslēgsts dzīvojamais fonds par kopējo
summu Ls

7202 Ludzas pilsētā , Ls 4648 Istras pagastā un Ls 4088

Rundēnu pagastā,
-

atsavināts dzīvoklis izsolē par Ls 875,

-

pārgrāmatota uz kontu „1212- Nedzīvojamās ēkas” Cirmas pagasta Feldšeru
–vecmāšu punkta ēka par Ls 2460 (pārvietošana).

Pašvaldības bilancē uz 31.12.2009.g. uzskaitītas 31 dzīvojamās mājas ar kopējo
dzīvokļu skaitu 91 un 962 neprivatizētie dzīvokļi 211 mājās un ar tiem funkcionāli saistītās 59
palīgēkas un 76 palīgceltņu domājamo daļu vienības.
Uz pārskata perioda beigām ar atlikušo vērtību Ls 0 skaitās 22 dzīvojamās mājas
(sākotnējā vērtība Ls 17009), 50 neprivatizētie dzīvokļi (sākotnējā vērtība Ls 3296), 66
nedzīvojamās ēkas ( sākotnējā vērtība Ls 102799) , 64 nedzīvojamo ēku un būvju domājamo
daļu vienības ( sākotnējā vērtība Ls 670).

Nedzīvojamo ēku vērtība palielināta par Ls 1 952 336, tai skaitā :
palielinājums Ls 1 952 745, tai skaitā:
▪

renovēta Cirmas pagasta pārvaldes administrācijas ēka - Ls 28409,

▪

Isnaudas pagasta pārvaldes ēkas fasādes remonts- Ls 3110,

▪

Sporta skolas ēkas jumta rekonstrukcija- Ls 7269,

▪

Pildas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas remonts – Ls 14303,

▪

saņemtas bez atlīdzības no Ludzas rajona padomes reorganizācijas rezultātā
administrācijas ēka un garāžas par summu Ls 67805,

▪

no nepabeigtās celtniecības:
➢ nodota ekspluatācijā speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis”
piebūve- Ls 594201,
➢ pabeigta 2.vidusskolas II korpusa renovācija – Ls 861478,
➢ pabeigts Nirzas bibliotēkas remonts – Ls 7244,
➢ pabeigta Ludzas tautas nama renovācijas I kārta- Ls 175893,
➢ pabeigta speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vecā korpusa
renovācija – Ls 188521

▪

pārvietošanas rezultātā:
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➢ pārgrāmatota no konta „1211- Dzīvojamās ēkas” Cirmas pagasta Feldšeru
–vecmāšu punkta ēka par Ls 2460,
➢ pārgrāmatoti no konta „1218- Inženierbūves” Ņukšu pagasta katlumāja un
šķūnis par Ls 1360, un Rundēnu pagasta katlumāja par Ls 692,

samazinājums Ls 409 – norakstīti divi šķūnīši Isnaudas pagasta Gāgaru ciemā par
kopējo summu Ls 334. un pārvietošanas rezultātā pārgrāmatoti uz kontu

„1218-

Inženierbūves” Istras pagasta autosvari par Ls 75

Transporta būvju vērtības palielinājums 2009.gadā ir Ls 1 363 289, tai skaitā:
- palielinājums darījumu rezultātā:
Ls 19956- rekonstruēti ceļi Istras pagastā,
Ls 1751- trotuāra remonts Ludzā, Skolas ielā
- nodoti ekspluatācijā rekonstruētie nepabeigtās celtniecības objekti :
Ls 358461 – Jelgavas iela Ludzā,
Ls 46621- Baznīcas un Dārzu ielas Istras pagastā,
Ls 141196- Liepu, Mednieku, Zaļumu ielas un piebrauktuve pie daudzdzīvokļu mājām
Pildas pagastā,
Ls 91776- Bērzu , Jaunā ielas un autoceļš Isnauda-Romandova – Runtorta Isnaudas
pagastā,
Ls 15965- Istras vidusskolas pagalms,
Ls 51844- trotuāri Ludzā Raiņa un Rekaševa ielās,
- pārgrāmatota no kontiem „1214- Zeme zem ēkām un būvēm” un „1215- Kultivētā
zeme” Cirmas pagastā uzskaitītā ielu un ceļu vērtība par Ls 635719 un pārskata gada I pusgadā
un iepriekšējos periodos aprēķinātais ielu un ceļu nolietojums.
Uzskaitē ir 4 ielas ar atlikušo „0”vērtību, sākotnējā vērtība- Ls 68877.

Salīdzinot ar VZD Latgales reģionālo nodaļu zemes bilances datus , palielināta
kopējā zemes vērtība par Ls 344 981 , tai skaitā:
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- zeme zem ēkām un būvēm – par Ls 1077 precizētas zemes platības reģistrējot
īpašumu Zemesgrāmatā, par Ls 39065 papildināts zemes kadastra saraksts (sākotnējā
atzīšana bilancē), saņemts dāvinājumā no fiziskas personas – par Ls 1430, saņemts bez
atlīdzības no Ludzas rajona padomes reorganizācijas rezultātā- par Ls 4959, pārvietošanas
rezultātā starp kontiem Ls 74240, tai skaitā no konta „1215-Kultivētā zeme”- Ls 14355,
konta „1217-Pārējā zeme”- Ls 59885;
-atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme- par Ls 1958 papildināts zemes kadastra
saraksts, par Ls 841 precizētas zemes platības reģistrējot īpašumu Zemesgrāmatā;
- pārējā zeme – par Ls 6727 nopirkta zeme pansionāta „Ludza” vajadzībām, par Ls
78424 precizētas zemes platības reģistrējot īpašumu Zemesgrāmatā, par Ls 210500
papildināts zemes kadastra saraksts, pārvietošanas rezultātā starp kontiem – Ls 131119, tai
skaitā no konta „1215-Kultivētā zeme” - Ls 94704, no konta „1216-Atpūtai un izklaidei
izmantojamā zeme”- Ls 36415.
No zemes bilances izslēgta zeme par kopējo summu Ls 761 482, tai skaitā:
- zeme zem ēkām un būvēm – par Ls 33004 precizētas zemes platības, tai skaitā zem
ielām un ceļiem- par Ls 25991, par Ls 7910 izslēgta sakarā ar privatizāciju, par Ls 2368izslēgta sakarā ar iekļaušanu kompensācijas fondā; pārgrāmatota uz kontu „1213- Transporta
būves” Cirmas pagastā uzskaitītā ielu un ceļu vērtība par Ls 627460 un pārskata gada I
pusgadā un iepriekšējos periodos aprēķinātais ielu un ceļu nolietojums.
- kultivētā zeme- pārvietošanas rezultātā starp kontiem Ls 117318, tai skaitā uz kontu
„1214- Zeme zem ēkām un būvēm”- Ls 14355, kontu „1217-Pārējā zeme”- Ls 94704,
pārgrāmatota uz kontu „1213- Transporta būves” Cirmas pagastā uzskaitītā ielu un ceļu vērtība
par Ls 8259 ;
-atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme- pārgrāmatota zeme par Ls 36415 uz kontu
„1217-Pārējā zeme”;
- pārējā zeme – zemesgabali ar kopējo kadastrālo vērtību Ls 75194 ieskaitīti
līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā, izslēgta zeme sakarā ar zemes platību precizēšanu
par Ls 5330, izslēgta no bilances privatizētā zeme par Ls 1957, pārgrāmatota uz kontu
„1214-Zeme zem ēkām un būvēm” par Ls 59885

Inženierbūvju vērtības palielinājums 2009.gadā ir Ls 246 518, tai skaitā :
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- palielinājums darījumu rezultātā Ls 25101, tai skaitā iegādātas atdzelžošanas
iekārtas Pureņu pagastā Kivdolovas c. par Ls 9908 un Auziņu c. Par Ls 14219 , uzbūvēts
laukums ar krustu sociālās aprūpes centrā „Ludza” par Ls 974;
- palielinājums sakarā ar nepabeigtās celtniecības objekta siltumtrases Ludzā,
Latgales šķērsielā nodošanu ekspluatācijā - Ls 18037, Ludzas ielu apgaismojuma tīklu
rekonstrukcija- Ls 41656, Pildas pagasta artēziskās akas un atdzelžošanas iekārtu
rekonstrukcija- Ls 82877, Isnaudas pagasta attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija – Ls 62898,
Cirmas pagasta ūdensvada rekonstrukcija- Ls 7773 , Isnaudas pagasta ūdenssaimniecības
rekonstrukcijas – Ls 7936
- palielinājums sakarā ar

pārvietošanu starp kontiem Ls 426, tai skaitā no konta

„1212-Nedzīvojamās ēkas” pārgrāmatoti autosvari Istras pagastā par Ls 75, uz kontu „1212Nedzīvojamās ēkas” – katlumāja un šķūnis Ņukšu pagastā par Ls 1360 un katlumāja Rundēnu
pagastā par Ls 692, no konta „1219- Pārējais nekustamais īpašums” pārgrāmatotas
inženierbūves Cirmas pagastā par Ls 31005, no konta „1239-Iepriekš neklasificētie pārējie
pamatlīdzekļi” – par Ls 704 atdzelžošanas iekārtas Ņukšu pagastā, no konta „1232Saimniecības pamatlīdzekļi”- par Ls 10385 inženierbūves Isnaudas pagastā, uz kontu „1242Nepabeigtā būvniecība” – Ls 39691 Pildas pagasta

ūdenssaimniecības rekonstrukcijas

izmaksas par ekspluatācijā nenodotiem objektiem;
- samazinājums - Ls 186, izslēgta no bilances attīrīšanas iekārtu aka Martišu c.
Isnaudas pagastā.
Inženierbūves, kuras ir rekonstruētas, uzskaitītas to iegādes vērtībā.
Nerekonstruēto inženierbūvju patiesā vērtība atbilst bilances vērtībai, kas daudzos
gadījumos ir tuva nullei. Uz pārskata gada beigām uzskaitē ir 72 inženierbūves ar atlikušo
vērtību Ls 0 . Šo objektu sākotnējā vērtība ir Ls 35 453.

Pārējais nekustamais īpašums tiek uzskaitīti pieminekļi, sporta un atpūtas būves un
citas vieglas konstrukcijas būves, kuras nevar attiecināt uz iepriekš minētajām grupām.
Kopējais samazinājums ir Ls 14249 , tai skaitā

izslēgts no bilances gāzes vadu tīkls

Cirmas pagastā par Ls 500, saņemti no nepabeigtās celtniecības ekspluatācijā nodoti objekti
par Ls 16769, tai skaitā estrāde Cirmas pagastā- Ls 3071, sporta un rotaļu laukums Cirmas
pagastā Ls 4727 un Istras vidusskolas sporta laukums –Ls 8971, pārvietošanas starp
kontiem rezultātā saņemts no konta „1239-Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi” Ls
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559 – piezemēšanās laukums Briģu pagastā, un pārgrāmatots uz kontu „1218Inženierbūves” – Ls 31005 – kanalizācijas un ūdensvada tīkli Cirmas pagastā.
Pašvaldības iestāžu funkciju nodrošināšanā tiek izmantots pilnībā nolietojies pārējais
nekustamais īpašums 13vienības , kuru sākotnējā vērtība ir Ls 2666

Piezīme Nr. 2.1.5.

Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu kopējā vērtība 2009.gadā palielinājās par par Ls
14336. Tika norakstīti novecojušie apkures katli Ludzas pilsētas ģimnāzijā un Cirmas
pagasta komunālajā saimniecībā par kopējo summu Ls 7565. No konta „1241-Pamatlīdzekļu
izveidošana” saņemti ekspluatācijā nodoti apkures katli Ludzas un Cirmas pagasta
katlumājās par kopējo summu Ls 17846. Pārvietošanas starp kontiem rezultātā
palielinājums Ls 4055, tai skaitā no konta „1232-Saimniecības pamatlīdzekļi” par summu
Ls 3833 pārgrāmatoti sūkņi u.c. iekārtas Isnaudas pagastā, uz kontu- Ls 368 skapis Nirzas
pagastā, no konta „1239-Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi” pārgrāmatoti sūkņi
par Ls 590 Ņukšu pagastā.
Pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanā tiek izmantotas pilnībā nolietojušās
tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas (sūkņi, apkures katli ) , pavisam 12 vienības par kopējo
sākotnējo vērtību Ls 109583

Piezīme Nr. 2.1.6.

Pārējo pamatlīdzekļu kopējā vērtība 2009.gadā palielinājās par Ls 85044.
2009.gadā iegādāts

autobuss Nirzas pagastā par Ls 38590 un palielināta

autogreidera vērtība par Ls 605 kapitālieguldījumu rezultātā, norakstīti 10 transportlīdzekļi
par kopējo vērtību Ls 19069 , atsavināts par brīvu cenu 1 transportlīdzeklis . Saņemti
transportlīdzekļi no Ludzas rajona padomes reorganizācijas rezultātā par Ls 27742.
Pārvietošanas rezultātā samazinājums par Ls 3164, tai skaitā uz kontu „1232- Saimniecības
pamatlīdzekļi” pārgrāmatots piekabināmais inventārs Ņukšu pagastā par Ls 6203, no kontaLs 1866 traktori Isnaudas pagastā un Ls 173 piekabe Istras pagastā, no konta „1239Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi” pārgrāmatota piekabe par Ls 1000 Cirmas
pagastā.
33

Pašvaldībā

tiek izmantoti 24 transportlīdzekļi, kuru atlikusī vērtība ir Ls 0 ,

sākotnējā Ls 44443.

Saimnieciskie pamatlīdzekļi 2009.gadā iegādāts saimnieciskais inventārs par summu
Ls 28389 pašvaldības iestāžu materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai, no Ludzas rajona
padomes reorganizācijas rezultātā saņemti pamatlīdzekļi par Ls 23597. Norakstīts novecojis
inventārs par summu Ls 26843. Lai nodrošinātu vienotu grāmatvedības principu ievērošanu
apvienotajās pašvaldībās un no rajona padomes pārņemtajās iestādēs notika pārvietošana
starp kontiem, kopējais konta samazinājums Ls 15123. Saņemts no konta „1241Pamatlīdzekļu izveidošana” par Ls 1833 inventārs Isnaudas pagastā.
Pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanā tiek izmantots pilnībā nolietojies
saimnieciskais inventārs , pavisam 438 vienības par kopējo sākotnējo vērtību Ls 60312.
Atjaunojot iestāžu materiāli tehnisko bāzi, šo inventāru plānots pakāpeniski nomainīt.

Bibliotēku fondā
- iepirktas grāmatas par kopējo summu Ls 8836,
- saņemtas bez atlīdzības no Ludzas rajona Izglītības pārvaldes grāmatas par Ls 11,
dažādu projektu īstenošanas ietvaros saņemtas grāmatas bibliotēkās un skolās par kopējo
summu Ls 1777 un saziedotas grāmatas par kopējo summu Ls 2055, kā arī saņemtas
grāmatas no lasītājiem nozaudēto vietā par kopējo summu Ls 216.
Norakstītas fiziski un morāli nolietojušās grāmatas par kopējo summu Ls 12278

Muzeja krājuma priekšmetu esības pārbaude veikta no 2001.gada novembra līdz
2003.gada septembrim. Finanšu uzskaitē muzeja krājumus plānots ņemt 2010.gadā.
Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 2009.gadā norakstīti par ls 1250, tai
skaitā muzikālā videofilma –L s1200, un videofilma „Ludza” – Ls 50. Lai nodrošinātu
vienotu grāmatvedības principu ievērošanu apvienotajās pašvaldībās notika pārvietošana
starp kontiem, kopējais konta palielinājums Ls 400.
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2009.gadā tika atjaunota datortehnika, sakaru un cita biroju tehnika pašvaldības
iestādēs, tai skaitā iepirkta par Ls 12808. Norakstīta fiziski un morāli nolietota tehnika par
Ls 35041. Bez atlīdzības saņemta datortehnika no Ludzas rajona padomes par Ls 50780. Lai
nodrošinātu vienotu grāmatvedības principu ievērošanu apvienotajās pašvaldībās un no
rajona padomes pārņemtajās iestādēs notika pārvietošana starp kontiem, kopējais konta
samazinājums Ls 11789.
Pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanā tiek izmantota pilnībā nolietojusies
datortehnika, sakaru un cita biroju tehnika, pavisam 292 vienības par kopējo sākotnējo
vērtību Ls 107670.

Atjaunojot iestāžu materiāli tehnisko bāzi, to plānots pakāpeniski

nomainīt.

Iepriekš neklasificētos

pamatlīdzekļos

uzskata mūzikas instrumentus, sporta

inventāru un citus iepriekš neklasificētus pamatlīdzekļus. Pavisam iegādāts inventārs par
kopējo summu Ls 9460. Norakstīts nolietojies inventārs par Ls 5785. Lai nodrošinātu
vienotu grāmatvedības principu ievērošanu apvienotajās pašvaldībās un no rajona padomes
pārņemtajās iestādēs notika pārvietošana starp kontiem, kopējais konta palielinājums Ls
7555.
Pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanā tiek izmantoti pilnībā nolietojušies
pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi, pavisam 133 vienības par kopējo sākotnējo
vērtību Ls 30372.

Piezīme Nr. 2.1.7.

2009.gadā izveidoti pamatlīdzekļi par kopējo summu Ls 27615, tai skaitā:
Ls 7936- Isnaudas pagasta ūdenssaimniecības rekonstrukcija,
Ls 17846- apkures katli Ludzas un Cirmas pagasta katlumājās,
Ls 1833- saimnieciskie pamatlīdzekļi Isnaudas pagastā,

2009.gadā pabeigti un nodoti ekspluatācijā objekti par kopējo summu Ls 2803796,
tai skaitā:
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Ls 40586 – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 34 kapitālais remonts,
Ls 594201- speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” piebūve,
Ls 861478- pabeigta 2.vidusskolas II korpusa renovācija,
Ls 7244- Nirzas bibliotēkas remonts,
Ls 175893- Ludzas tautas nama renovācijas I kārta,
Ls 188521- speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vecā korpusa
renovācija,
Ls 358461 – Jelgavas iela Ludzā,
Ls 46621- Baznīcas un Dārzu ielas Istras pagastā,
Ls 141196- Liepu, Mednieku, Zaļumu ielas un piebrauktuve pie daudzdzīvokļu mājām Pildas
pagastā,
Ls 91776- Bērzu , Jaunā ielas un autoceļš Isnauda-Romandova –Runtorta Isnaudas pagastā,
Ls 15965- Istras vidusskolas pagalms,
Ls 51844- trotuāri Ludzā Raiņa un Rekaševa ielās,
Ls 18037- siltumtrases Ludzā, Latgales šķērsielā,
Ls 41656- Ludzas ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija,
Ls 82877- Pildas pagsta artēziskās akas un atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija,
Ls 62898- Isnaudas pagasta attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija,
Ls 7773- Cirmas pagasta ūdensvada rekonstrukcija,
Ls 3071- estrāde Cirmas pagastā,
Ls 4727- sporta un rotaļu laukums Cirmas pagastā,
Ls 8971- Istras vidusskolas sporta laukums.

Pārgrāmatoti no konta „1140- Nemateriālo ieguldījumu izveidošana” uz kontu
„1241-Pamatlīdzekļu izveidošana”– būvniecības projekta izstrāde Isnaudas pagastā par Ls
295, uz kontu „1242- Nepabeigtā būvniecība” -būvniecības projekts Briģu pagastā par Ls
7490, no konta „1110-Attīstības pasākumi un programmas” būvniecības projekts Istras
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pagastā par Ls 17943, no konta „1218-Inženierbūves” ūdenssaimniecības rekonstrukcijas
projekts Pildas pagastā par Ls 39691.
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas uz gada
beigām ir Ls 113607.
Piezīme Nr. 2.1.8.

2009.gadā Istras pagastā norakstīti apstādījumi un koki pie skolas par summu Ls 21573.

Piezīme Nr. 2.1.9.

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem uz 31.12.2009.gadu ir Ls 26556 2009.gadā.
SIA „Merteks” atgrieza 2008.gadā saņemto avansu Ls 49518 par speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes „Rūķītis” piebūves būvniecību, jo 2009.gadā mainījās finansējuma avoti
(tika piešķirta valsts mērķdotācija un ERAF līdzekļi). 2008.gadā tika veikta priekšapmaksa AS
„Sadales tīkli” par Ludzas domes ēkas elektropieslēguma rekonstrukciju, darbi pabeigti tikai
2010.gada 25.februārī.

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumos tiek uzskaitītas domes kapitāla daļas uzņēmumos.
Līdzdalība radniecīgajos un asociētajos uzņēmumu kapitālos tiek noteikta pēc pašu
kapitāla metodes.
Ieguldījumi uzņēmumos, kuros Ludzas novada pašvaldības līdzdalības kapitāls ir
mazāks par 20%, noteikti pēc izmaksu metodes .
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi palielinājušies par
Ls 2 363 492.
Uz pārskata
gada sākumu

3 516 090

1 152 598

2 363 492

1.Līdzdalība
radniecīgo
2.1.10.
kapitālsabiedrību kapitālā

3 451 640

1 089 683

2 361 957

asociēto 2.1.11.

4800

3265

1535

Piezīmes
Nr.

Uz
pārskata
perioda beigām

AKTĪVS

3. Ilgtermiņa
ieguldījumi - kopā

2.Līdzdalība

finanšu
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Izmaiņas (+,-)

kapitālsabiedrību kapitālā
3.Pārējie
ilgtermiņa
ieguldījumi

finanšu

2.1.12.

59 650

59 650

0

Piezīme Nr. 2.1.10.

SIA „Ludzas apsaimniekotājs” ir iesniedzis 2009.gada pārskatu. Uzņēmums 2009.gadu
ir nostrādājis ar Ls 48084 zaudējumiem.
Ludzas rajona padome reorganizācijas rezultātā ir nodevusi Ludzas novada pašvaldībai
tai piederošās kapitāldaļas SIA „Ludzas rajona slimnīca” ar pašu kapitālu Ls 2696137. Ludzas
novada pašvaldība 2009.gadā veica ieguldījumu naudā Ls 9000 uzņēmuma materiāli tehniskās
bāzes nostiprināšanai. Uzņēmums ir iesniedzis 2009.gada pārskatu. SIA „Ludzas rajona
slimnīca” 2009.gada zaudējumi ir Ls 295096.

Piezīme Nr. 2.1.11.
Ludzas rajona padome reorganizācijas rezultātā ir nodevusi Ludzas novada pašvaldībai tai
piederošās daļas SIA „Ludzas tūrisma aģentūra”, pavisam 6 daļas par kopējo vērtību Ls 1200.
Uz gada sākumu pašvaldībai piederēja 11 daļas pa 200.00 latu, kopā 2200.00 lati, kas veido
20.37%, uz gada beigām- 17 daļas pa 200.00 latu, kopā 3400.00 lati, kas veido 31.48%
Uzņēmuma pašu kapitāls uz 31.12.2008.g. – Ls 16028. Pēc pašu kapitāla metodes
Ludzas novada pašvaldības ieguldījuma uzskaites vērtība perioda sākumā Ls 3265
Uzņēmuma pašu kapitāls uz 31.12.2009.g. Ls 15248 . Pēc pašu kapitāla metodes
Ludzas novada pašvaldības ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās 4800 lati.
SIA „Ludzas tūrisma aģentūra” ir iesniegusi 2009.gada pārskatu. Uzņēmuma zaudējumi
2009.gadā ir Ls 780.

Piezīme Nr. 2.1.12.

SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” ir iesniegusi 2008.gada
pārskatu. Uzņēmuma pamatkapitāls saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem
uz 31.12.2009.gadu ir Ls 357162.
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4.1.2.Krājumi

Piezīmes Nr.

Kopējie krājumi palielinājušies par Ls 3812.
AKTĪVS

1

Uz
pārskata
perioda
beigām
2

4. Krājumi - kopā

2.2.

Uz
pārskata
gada sākumu
4

5

Izmaiņas
(+,-)
6

127
084

123 272

3812

1.Izejvielas un materiāli

2.2.1.

103375

107459

-4084

2.Gatavie
pasūtījumi
un
atsavināšanai

2.2.2.

16417

9280

7137

3.Lauksaimniecības krājumi

2.2.3.

25

25

0

4.Inventārs

2.2.4.

3192

6058

-2866

2.2.5.

4075

450

3625

ražojumi,
krājumi

5.Avansa maksājumi
krājumiem

par

Piezīme Nr. 2.2.1.
Izejvielu un materiālu kopsummā izmaiņas veido saimniecības materiālu, kas
nepieciešams iestāžu ikdienas uzturēšanai,

atlikumu iestāžu noliktavās samazinājums .

Sākot ar 2008.gadu krājumu uzskaitē izmanto FIFO metodi. Mācību līdzekļu atlikums
būtiski palielinājies sakarā ar projekta „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei Ludzas 2.vidusskolā” ieviešanu.

Piezīme Nr. 2.2.3.
Uz pārskata gada beigām konta atlikumā uzrādītas no Latvijas Pašvaldību savienības
saņemtās AS „Latvenergo” elektrības norēķinu kartes pa 500 kwh trūcīgiem iedzīvotājiem.
Pavisam saņemtas kartes par summu Ls 17906.30, izsniegtas- par Ls 1488.85, atlikumā uz
31.12.2009.g.- par Ls 16417.45.

Piezīme Nr. 2.2.3.
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Pirmskolas izglītības iestādēs zaļajā stūrīti mītošie sīkie dzīvnieki uzrādīti bilances
postenī „Sīkie dzīvnieki” lauksaimniecības krājumu sastāvā.

Piezīme Nr. 2.2.4.
Uz gada beigām sociālās aprūpes centra „Ludza” noliktavā atrodas iegādātie apģērbi ,
apavi, veļa un gultas piederumi par Ls 3192 .

Piezīme Nr. 2.2.5.

Uz pārskata gada beigām avansa maksājumu summa ir Ls 4075, tai skaitā par degvielu
Ls 1492, inventāra iegādei- Ls 2224, malkas iegādei- Ls 207, pārtikas produktu iegādei – Ls
120, remontmateriālu iegādei- Ls 32.
4.1.3.Debitori

AKTĪVS

5. Debitori- kopā

P
iezīmes Nr.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori palielinājušies par Ls 147687.
Uz
pārskata
perioda beigām

Uz
pārskata
gada sākumu

2.3.

240 907

93 220

147 687

Izmaiņas
(+,-)

1. Pircēju un pasūtītāju parādi

2.3.1.

95847

42767

53080

2. Prasības par nodokļiem

2.3.2.

88719

46232

42487

3. Uzkrātie ieņēmumi

2.3.3.

748

2312

-1564

4. Pārmaksātie nodokļi

2.3.4.

53

0

53

5. Prasības pret personālu

2.3.5.

261

636

-375

6.Pārējās prasības

2.3.6.

55279

1273

54006

Gada beigās veikta visa prasību inventarizācija.

Piezīme Nr. 2.3.1.
Kontu grupā „Pircēju un pasūtītāju parādi” tiek uzskaitītas prasības par savstarpējiem
norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, prasības
par vecāku maksājumiem pirmsskolas izglītības iestādēs, mūzikas un mākslas skolās, par
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sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem ,prasības pret citām juridiskām un fiziskām
personām par domes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Uz gada beigām lielāko summu
Ls 44648 veido Nodarbinātības valsts aģentūras maksājumi par 2009.gada decembra
mēneša izmaksām darba samaksai un stipendijām ES struktūrfondu projekta „Darba
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”
ietvaros.

Piezīme Nr. 2.3.2.

Prasībās par nodokļiem uzrādītas prasības par nekustamā īpašuma nodokli Ls 50308
(pamatsumma) un Valsts kases saistības par 2009.gada nesadalīto iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atlikumu.

Piezīme Nr. 2.3.3.

Uzkrātajos

ieņēmumos

uzskaita

ieņēmumus

par

starpniecības

pakalpojumiem

(komunālie maksājumi), kas attiecas uz iepriekšējiem periodiem, bet kuru saņemšanas
termiņš vēl nav pienācis.

Piezīme Nr. 2.3.4.
Sociālās aprūpes centrs „Ludza” ir samaksājis avansā sociālās apdrošināšanas
maksājumu Ls 53.
Piezīme Nr. 2.3.5.

Prasībās pret personālu ir uzskaitīti darbiniekiem izsniegtie avansi, norēķini par
personāla ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs.

Piezīme Nr. 2.3.6.

41

Pārējās prasībās lielāko summu Ls 54489 veido Valsts kases saistības par 2009.gadā
nesadalīto dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

Piezīme Nr. 2.3.7.

Uz pārskata perioda beigām uzkrājumi šaubīgiem debitoriem ir Ls 264 092, tai skaitā:
-

Ls 1506 - īres maksa , kas izveidojusies par laika periodu līdz 30.11.1999.g. Īres
līgumi ar īrniekiem ir lauzti, prasījuma lietas tiek izskatītas tiesā, parādus iespējams
atgūt ilgstošā laika perioda ( 2009.gadā atgūti 215 lati);

-

Ls 1574 – parādi par vecāku maksu izglītības iestādēs par audzēkņiem , kuri ir
atskaitīti , katra atsevišķā prasījuma summa ir zem Ls 50, prasību tiesā iesniegt nav
iespējams, varbūtības atgūt parādus gandrīz nav;

-

Ls 174- zemes nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādi par laika
periodu no 1997.g. līdz 2000.gadam no fiziskām personām un vasarnīcu
kooperatīviem, faktiski tie ir neapsaimniekoti zemes gabali, varbūtības atgūt
parādus gandrīz nav;

-

Ls 344- zemes nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādi Pureņu
pagastā, , faktiski tie ir neapsaimniekoti zemes gabali, varbūtības atgūt parādus
gandrīz nav;

-

Ls 69 – nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām par laika periodu no 2002.gada līdz
2003.gadam no uzņēmējsabiedrībām, kuras darbību neveic, īpašniekus pēc uzrādītās
adreses atrast nevar, varbūtības atgūt parādus gandrīz nav;

-

Ls 3841 - nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām par laika periodu no 2003.gada
līdz 2005.gadam no AS „Ludzas piensaimnieks”, pasludināta maksātnespēja;

-

Ls 464 – SIA „Saida V” parāds par saņemto avansu saskaņā ar vienošanos par
līguma laušanu, pasludināta maksātnespēja;

-

Ls 251580 maksa par siltumu (fiziskās personas), kas izveidojušies līdz
2002./2003.g.apkures sezonai. 2009.gadā atgūti parādi par summu Ls 19947;

-

Ls 1012 - SIA „NDM”-parāds par telpu nomu par laika periodu no 01.08.200330.06.2004., 03.05.2007. ir pieņemts Latgales apgabaltiesas spriedums par labu
Ludzas pilsētas domei, 22.12.2007.g.no tiesu izpildītāja saņemts ziņojums par
tiesas nolēmuma izpildes neiespējamību, jo SIA darbību neveic;

-

Ls 3434- pagastu iedzīvotāju parādi par komunālajiem pakalpojumiem;
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-

Ls 94 – SIA „Kārlis un Matīss” parāds par skolas tāfeli, SIA darbību neveic.

4.1.4. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem salīdzinot ar

Piezīmes
Nr.

iepriekšējo gadu ir palielinājušies par Ls 7090.
Uz
pārskata
perioda beigām

Uz
pārskata
gada sākumu

2.4.

32499

25409

7090

1. Nākamo periodu izdevumi

17569

21052

-3483

2. Avansi par pakalpojumiem

14930

4357

10573

AKTĪVS

6. Nākamo periodu izdevumi un
avansi par pakalpojumiem un
projektiem - kopā

Izmaiņas
(+,-)

4.1.5. Naudas līdzekļi
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām ir
samazinājies par Ls 879 116. Naudas līdzekļi tiek glabāti komercbankās un Valsts kasē.
Noslēgti līgumi ar bankām - AS “GE Money bank” , AS „Parex Banka” , AS SEB banka., AS
„PrivatBank”, AS „Swedbank”, AS „Latvijas Krājbanka”.

Kredītiestādes garantē naudas

aprites kvalitāti un pelņas procentu. Pārskata gadā pašvaldība vairāk kārt noguldījusi brīvos
naudas līdzekļus īstermiņa depozītā ( no 1 līdz 3 mēnešiem). 2009.gadā tiek izmantots
„overnight” noguldījuma pakalpojums gan pamatbudžeta, gan speciālā budžeta līdzekļu kontu
atlikumiem.

AKTĪVS

8. Naudas līdzekļi - kopā

Piezīmes
Nr.

Naudas līdzekļu atlikumu sadalījums.

Uz
pārskata
perioda beigām

Uz
pārskata
gada sākumu

Izmaiņas (+,-)

2.5.

1 564 411

2 443 527

-879 116

1 165 274

1 871 358

-706 084

399 137

570 632

-171 495

2. Norēķinu konti Valsts kasē vai
kredītiestādēs
3. Termiņnoguldījumi
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Piezīme Nr. 2.5.
Naudas līdzekļu atlikumu Pašvaldības kontos ietekmē apjomīgo būvniecības darbu
veikšana saņemot gan valsts investīcijas, gan Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu.
Sakarā ar to, ka gan iepirkuma procedūras ir laikietilpīgas, gan izpildīto būvdarbu apmaksa
notiek pakāpeniski, veidojās uz laiku brīvie līdzekļi, kas tika noguldīti īstermiņa depozītos.
Saņemtie procentu maksājumi tika ieskaitīti attiecīgā budžeta ieņēmumos.

Naudas līdzekļu atlikumu struktūra uz 31.12.2009.

Summa,
LVL

Valsts budžeta transferti

70 431

Speciālā budžeta līdzekļi

351 835

Līdzekļi izdevumu segšanai par iepriekšējā periodā uzņemtajām
saistībām (par komunālajiem maksājumiem; par darbiem, piegādēm
iesākto investīciju projektu ietvaros utt. )

54 699

Līdzekļi atlīdzības izmaksai par decembri (darba alga,, VSAO
iemaksas.)

118 454

Līdzekļi pašvaldības investīciju projektu īstenošanai

964 407

Pārējie atlikumi (ziedojumi)

4585
PAVISAM KOPĀ

1 564 411

Slēdzot no Ludzas rajona padomes pārņemto iestāžu kontus 30.12.2009.gadā, AS GE
Money Bank, kļūdaini pārskaitīja ziedojumu konta atlikumus Ls 1533 uz Ludzas novada
pašvaldības pamatbudžeta kontu. Pārskatos naudas atlikumi uzrādīti pareizi pa budžeta
veidiem, tāpēc ir atšķirība salīdzināšanas izziņā ar banku.

PASĪVS
4.1..6.Pašu kapitāls
Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu.
Salīdzinot ar iepriekšējo periodu pašu kapitāls samazinājies par Ls 1 297 397
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Piezīme Nr. 2.6.1.

Uz pārskata gada beigām kontā „3300- Rezerves” uzrādīta ilgtermiņa
ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Ls 5 013 888, tai skaitā ēkām- Ls 85 068, zemei- Ls 328
701, ielām un ceļiem- Ls 4 557 018, inženierbūvēm- Ls 32 859, transporta līdzekļiem- Ls
500, mežaudzēm- Ls 9742. No Ludzas rajona padomes reorganizācijas rezultātā pārņemta
ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves par ēkām un zemi Ls 10786.

Budžeta gada izpildes rezultātu pašvaldība aprēķina kā pārskata gada faktisko
ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu

Piezīmes Nr.

atsevišķi (skatīt 7.pielikumu")
Uz
pārskata
perioda beigām

Uz
pārskata
gada sākumu

Izmaiņas (+,-)

3. Budžeta izpildes rezultāts kopā

13 673 381

14 963 459

-1 290 078

1. Iepriekšējo pārskata gadu budžeta
izpildes rezultāts

14 963 459

11 890 317

3 073142

2. Pārskata gada budžeta izpildes
2.6.2.
rezultāts

-1 290 078

3 073 142

-4 363 220

PASĪVS

Piezīme Nr. 2.6.2.

2009.gadā tika veikta budžeta izpildes rezultāta korekcija starp budžeta veidiem, tai
skaitā par Ls 260 661 palielināts speciālā budžeta izpildes rezultāts un samazināts
pamatbudžeta izpildes rezultāts, jo no pamatbudžeta ieņēmumiem (mērķdotācija
infrastruktūras sakārtošanai un Lauku attīstības programmas) tika veikta daļēja autoceļu
rekonstrukcija pagastos, un palielināts pamatbudžeta izpildes rezultāts un samazināts
ziedojumu budžeta izpildes rezultāts par Ls 58 par Pureņu pagastā saņemtajām ziedotajām
grāmatām.
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4.1.7. Kreditori

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kredītsaistību apjoms palielinājies par
Ls 3 490 641.

Uz
pārskata
gada sākumu

Izmaiņas (+,-)

5. Kreditori - kopā

9 212 181

5 721 540

3 490 641

1. Ilgtermiņa saistības

7 748 330

4 848 523

2 899 807

2.7.1.

7 188 241

4 726 328

2 461 913

2.7.2.

505 407

47 058

458 349

2.7.3.

54 682

75 137

-20 455

1 463 851

873 017

590 834

412 505

199 370

213 135

2.7.4.

97 660

52 431

45 229

2.3. Īstermiņa saistības par saņemtajiem
2.7.5.
avansiem

135 767

3657

132 110

2.4. Uzkrātās saistības

2.7.6.

324 155

435 117

-110 962

2.5. Īstermiņa saistības par ārvalstu
finanšu palīdzību un Eiropas Savienības
2.7.7.
politikas
instrumentu finansētajiem
pasākumiem

210 665

0

210 665

2.6. Norēķini par darba samaksu un
2.7.8.
ieturējumiem (izņemot nodokļus)

105 054

72 245

32 809

41 128

64 798

-23 670

Piezīmes
Nr.

Uz
pārskata
perioda beigām

PASĪVS

1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi
1.2.
Ilgtermiņa
ieņēmumi

nākamo

periodu

1.3. Pārējās ilgtermiņa saistības
2. Īstermiņa saistības

2.1. īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
2.7.1.
aizņēmumu īstermiņa daļa
2.2.
Īstermiņa
saistības
piegādātājiem un darbuzņēmējiem

pret

2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi
2.8. Pārējās īstermiņa saistības

2.7.3.

62 017

23 287

38 730

2.9. Nākamo periodu ieņēmumi

2.7.2.

74 900

22 112

52 788

Piezīme Nr. 2.7.1.
2009.gadā no Valsts kases saņemti ilgtermiņa aizņēmumi par summu Ls 267 281 ES
līdzfinansēto projektu īstenošanai, atmaksāti aizņēmumi par Ls 220 966, tai skaitā pirms
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termiņa – Ls 110511. VRAA dzēsusi aizdevumu par speciālās pirmsskolas izglītības
iestādes „Rūķītis” ēkas rekonstrukciju Ls 184393 ERAF projekta ietvaros. No Ludzas
rajona padomes pārņemtas kredītsaistības Ls 2 792 161, tai skaitā par sociālās aprūpes
centra „Ludza” rekonstrukciju Ls 3941, bērnu nama –patversmes rekonstrukciju- Ls
695970, SIA „Ludzas rajona slimnīcas” pamatkapitāla palielināšanai sakarā ar jaunā
korpusa būvniecību un materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanu Ls 2 092 250. Kopējais
aizņēmumu apjoms uz 31.12.2009.g.ir Ls 7 600 746, tai skaitā 2010.gadā atmaksājamā daļa
– Ls 412 505.

Piezīme Nr. 2.7.2.
Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem uz gada beigām uzrādīti (ilgtermiņa
saistības + īstermiņa saistības):
- saņemtie ES maksājumi par līdzfinansētajos projektos iegādātiem pamatlīdzekļiem,
tai skaitā par projekta SII-040 „Vecāko pilsētu uzaicinājums pierobežu reģionos Latvijā un
Lietuvā” programmas realizācijā iegādātajiem pamatlīdzekļiem (Ls 1393+ Ls 1837),
Eiropas reģionālā fonda investīciju projekta SII-037 „Velo tūrisma attīstīšana Baltijas Ezeru
zemē” programmas realizācijā iegādātiem pamatlīdzekļiem (Ls 4463+Ls473), projektu
VPD/ERAF/CELA/04/APK/1.22.1./000004/026 „Satiksmes drošības uzlabojumi Ludzas
pilsētā” - (Ls 17645+Ls12456 ), ERAF projektu 3DP/3.2.1.3.1/08/APIA/SM/001/001
„Satiksmes organizācijas uzlabojumi Ludzas pilsētā” - (Ls 228384+Ls0 ), ERAF projektu
2009/0143/3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/VIAA/016

„Ludzas

2.vidusskolas

infrastruktūras

pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”- (Ls 56753+ Ls 14188), ERAF
projekts 3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/002 „Ludzas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības
iestādes „Rūķītis” ēkas rekonstrukcija ( Ls 148776 + Ls 41519), ERAF projektu
3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/054

„Materiāli

tehniskās

bāzes

pilnveide

kvalitatīvai

dabaszinātņu apguvei Ludzas 2.vidusskolā” ( Ls 34424+ Ls0)

- ieņēmumi par dāvinājumā saņemtiem vai par ziedojumu naudu iegādātiem
nolietojamiem pamatlīdzekļiem (Ls 13569+Ls 4427).

Piezīme Nr. 2.7.3.
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Pārējās ilgtermiņa (īstermiņa) saistībās uzskaitītas finanšu līzingu saistības, saistības par
aprēķinātām stipendijām ES struktūrfondu projekta „Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” un deponētie pabalsti
maznodrošinātām personām. Uz pārskata gada beigām kopējā līzinga saistību summa ir Ls
76 330, tai skaitā 2010.gadā atmaksājama- Ls 21648. Veicot kreditoru inventarizāciju,
salīdzināti līzinga atlikumi ar līzinga kompānijām. Konstatēts, ka Cirmas pagasta bilancē un
pārskatā uzrādītā summa ir par Ls 536 lielāka nekā AS „Swedbank Līzings”. Par minēto
summu samazināts kreditoru parāds.

Piezīme Nr. 2.7.4.

Uz gada beigām norēķinos ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem no uzrādītās
summas Ls 75410 ir tekošie maksājumi par decembra mēnesī saņemtajiem rēķiniem,
kavētie maksājumi – Ls 22250, kavējuma termiņš nepārsniedz 1 mēnesi. Līdz 2010.gada
15.janvārim kavētie maksājumi bija apmaksāti. Lielākās kreditoru summas ( virs Ls 5000)
ir:
-

Ls 5656 – Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentam par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem,

-

Ls 53 685 – SIA „Ludzas apsaimniekotājs” par 2009.gada novembrī un decembrī
izpildītiem darbiem un komunāliem pakalpojumiem

Piezīme Nr. 2.7.5.

Norēķinos par saņemtajiem avansiem uz gada beigām iekļautas saņemto avansu
summas:
-

Ls 64812 – Nodarbinātības valsts aģentūras avanss ES struktūrfondu projekta
„Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai
un uzturēšanai” par 2010.gada janvāri ,

-

Ls 61102- Lauku atbalsta dienesta avanss ES Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam
pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" projektu īstenošanai’
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-

Ls 5500 – valsts reģionālās attīstības aģentūras avanss Ņukšu pagasta teritorijas
plānojuma izstrādei,

-

Ls 2096 – avansa maksājumi Par nekustamā īpašuma nodokli

-

Ls 2257 – iedzīvotāju avansi par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Piezīme Nr. 2.7.6. Postenī „Uzkrātās saistības” iekļauti šādi aprēķini:
-

norēķini ar darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu un VSA OI maksājumiem,
summas ir samazinājušās sakarā ar darbinieku skaita un amatalgu samazināšanos
2009.gadā,

-

procentu maksājumi par aizņēmumiem no Valsts kases,

-

uzkrātās saistības ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem, tai skaitā:

Darījuma apraksts

Sum
ma, LVL
196
68

Par 2009.gada
pakalpojumiem

decembra

mēnesī

232

Par 2009.gada pārskata auditu

646

Norēķini par sakaru pakalpojumiem

340

Norēķini par pārējiem pakalpojumiem

saņemtiem

komunāliem

3

Piezīme Nr. 2.7.7.
2009.gadā saņemts finansējums

struktūrfondu projektiem, kurus paredzēts apgūt

2010.gadā par kopējo summu Ls 115270, tai skaitā:
Ls 10046 – no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas projektam
„Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas
pierobežu teritorijās”,
Ls 44450 – no Valsts izglītības attīstības aģentūras projektam „Materiāli tehniskās bāzes
pilnveide kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Ludzas 2.vidusskolā”,
Ls 60774- no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras projektam „Satiksmes organizācijas
uzlabojumi Ludzas pilsētā”.
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2009.gadā saņemts finansējums pārējiem Eiropas savienības finansētajiem projektiem ,
kurus paredzēts apgūt 2010.gadā par kopējo summu Ls 95395, tai skaitā:
Ls 76864 – no Vides ministrijas projektam „Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi Ludzas novada sporta skolā un internāta ēkā”,
Ls 4480- no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas projektam „Latviešu un
baltkrievu folkloras tradīciju vizualizācija pārrobežu mākslas tilta izveidē",
Ls 14051 – no Akadēmisko programmu aģentūras projektam „ES mūžizglītības
programmas Comenius Regio projekts Latvijas un Bulgārijas reģionu sabiedriskā sadarbība
bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijai izglītības procesā”.

Piezīme Nr. 2.7.8.

Uz gada beigām no valsts mērķdotācijām ir izmaksāta visa uz pārskata periodu
attiecinātā darba alga un ieskaitīti budžetā iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas. No pašvaldības budžeta un mērķdotācijas mūzikas un
mākslas skolu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas maksājumiem par
2009.gada decembri darba alga, ieturējumi no tās un nodokļi pārskaitīti 2010.gada janvārī.

4.1.8. ZEMBILANCE

Zembilances kontā uzrādīti saņemti lietošanā

pamatlīdzekļi, inventārs un

mācību līdzekļi 2.vidusskolā un Ludzas pilsētas ģimnāzijā projekta „Mācību satura izstrāde
un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu , matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” ietvaros
no IZM Izglītība satura un eksaminācijas centra, datortehnika un biroja tehnika bibliotēkās
no Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku
attīstības projekta „Trešais tēva dēls” , datortehnika pašvaldības iestādēs par summu
projekta „Par datortehnikas un standartprogrammatūras nodošanu bezatlīdzības lietošanā”
ietvaros no Latgales reģiona attīstības aģentūras .
Uz 31.12.2009.gadu aprēķināts nesamaksātā nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparāda palielinājums Ls 1782 un nokavējuma nauda Ls 18813.
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Uz 31.12.2009.gadu zembilancē ir uzskaitītas prasības par zādzībām Ludzas tautas
namā Ls 11 , Ludzas pilsētas ģimnāzijā Ls 40, Rundēnu pirmsskolas izglītības iestādē Ls 76,
Briģu pagasta pārvaldē Ls 465, Briģu tautas namā Ls 109, bērnu namā- patversmē Ls 597
apmērā.
Uz pārskata gada beigām zembilancē uzskaitīti saņemti avansa rēķini par
būvprojektēšanas darbiem Rundēnu pagastā Ls 1210, priekšapmaksas rēķins par
elektropieslēgumu Ls 5609 un priekšapmaksas rēķins par autobusa remontam Ls 360.
Nākotnes nomas maksājumos uzrādīta summa Ls 600, kas jāmaksā fiziskai personai
par zemes nomu 2010. un 2011.gados pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vajadzībām
saskaņā ar noslēgto nomas līgumu.
2009.gadā sniegts galvojums SIA „Ludzas apsaimniekotājs” aizņēmumam Valsts
kasē ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” realizācijai. Kopējā
galvojuma summa Ls 776 900. 2009.gadā SIA „Ludzas apsaimniekotājs” saņēma
aizņēmumu Ls 433 000 apmērā. Pārējo plānots saņemt 2010.gadā.

Nekvalificētās saistības
Reorganizējot pašvaldības uzņēmumus „Ludzas pilsētas domes namu pārvalde”,
„Komunālo uzņēmumu kombināts” un Ludzas pilsētas domes enerģētikas departamentu un
labiekārtošanas un apzaļumošanas nodaļu ar 01.10.2003.gadu tika izveidota sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „Ludzas apsaimniekotājs”, kas nodarbojas ar siltumapgādi Ludzas
pilsētā. 1999.gada 16.jūlijā tika noslēgts līgums par siltuma piegādi starp SIA „Ludzas BioEnerģija” un Ludzas pilsētas domi. Uz doto brīdi joprojām siltuma ražotājs SIA „Ludzas
Bio- Enerģija” atsakās pārslēgt līgumu par siltumenerģijas piegādi ar SIA „Ludzas
apsaimniekotājs” . Līdz ar to līgums par siltumenerģijas piegādi ir starp Ludzas pilsētas
domi un SIA „Ludzas Bio- Enerģija”. Neskatoties uz to, ka līgums ar

SIA „Ludzas

apsaimniekotājs” nav noslēgts, dotajā brīdī SIA „Ludzas apsaimniekotājs” faktiski veic
maksājumus par siltuma piegādi un savā bilancē uzrāda saistības pret SIA „Ludzas BioEnerģija”. SIA „Ludzas apsaimniekotājs” parāds par piegādāto siltumenerģiju saskaņā ar
salīdzināšanas aktu uz 31.12.2009.g. ir Ls 375 733 , tai skaitā kavētie maksājumi- Ls
146 811.
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4.2.Darbības finansiālie rezultāti
2009.gada faktiskie ieņēmumi un izdevumi atspoguļoti pārskatā par darbības
finansiālajiem rezultātiem, 7.pielikums.
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5. Zvērināta revidenta ziņojums par pašvaldības 2009. gada pārskatu
Ludzas novada pašvaldības 2009. gada pārskata revīzijas veikšanai tika uzaicināta
Akciju sabiedrība „BDO”.
Neatkarīgu revidentu ziņojums
Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši Ludzas novada domes 2009.gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju.
Revidētais finanšu pārskats ietver pārskatu par budžeta iestādes finansiālo stāvokli (bilance
2009.gada 31.decembrī), pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem, pašu kapitāla (neto
aktīvu) izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un finanšu pārskata pielikumus.
Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu
Ludzas novada domes vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās
informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumu nr.1193 „Gada pārskatu sagatavošanas kārtība” prasībām. Šī
atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina
finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības,
sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un
lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.
Revidenta atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par
šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem starptautiskajiem
revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un
jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku
neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu
pārskatos uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties
uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību
riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo
kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās
informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas
procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī
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pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī
finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu
revīzijas atzinuma izteikšanai.
Atzinums
Mūsuprāt iepriekš minētais finanšu pārskats visos būtiskajos jautājumos sniedz patiesu un
skaidru priekšstatu par Ludzas novada domes finansiālo stāvokli 2009.gada 31.decembrī, kā arī
par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2009.gadā saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumu nr.1193 “Gada pārskatu
sagatavošanas kārtību” prasībām.
Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2009.gadu un neesam atklājuši būtiskas
neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2009.gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu
informāciju.

AS „BDO”
zvērinātu revidentu komercsabiedrība
licence Nr. 112
D.Tunsts

A.Putniņš

Valdes priekšsēdētājs

Atbildīgais zvērinātais revidents
Sertifikāta Nr.123

Rīga, Latvija
2010.gada 20.aprīlī
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6. Ludzas novada domes lēmums par 2009.gada pārskatu
2010.gada 22.aprīlī Ludzas novada domes sēdē tika apstiprināts Ludzas novada
pašvaldības 2009.gada pārskats.
2010.gada 22.aprīļa sēdes protokola Nr. 8

16.§ izraksts

Par Ludzas novada pašvaldības 2009. gada pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2010.gada 15.aprīļa sēdes
atzinumu, atklāti balsojot „par” – 13 balsis „pret” - nav, „atturas” – 1 balss, Ludzas novada
dome nolemj:
Apstiprināt Ludzas novada domes 2009.gada pārskatu:
1. Ludzas novada pašvaldības bilanci uz 2009.gada 31.decembri ar aktīviem Ls 27 899
450, pašu kapitālu Ls 18 687 269 un saistībām Ls 9 212 181 saskaņā ar 1.pielikumu.
2. 2009.gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumos Ls 8 083 104, izdevumos Ls 8 864 719
un pamatbudžeta gada izpildes rezultātu „ – 1 042 218” latu apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.
3. 2009.gada speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) izpildi
ieņēmumos Ls 375 410, izdevumos Ls 902 756, un speciālā budžeta gada izpildes rezultātu „ –
266 685” latu apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.
4. 2009.gada ziedojumu un dāvinājumu izpildi ieņēmumos Ls 38 565, izdevumos Ls 19
682 un ziedojumu un dāvinājumu gada izpildes rezultātu 18 825 latu apmērā saskaņā ar
2.pielikumu.
Sēdes vadītāja
Protokoliste

(paraksts)
(paraksts)

J.Kušča
I.Vonda

2009.gada Ludzas novada pašvaldības gada pārskats pilnā apjomā pieejams Ludzas
novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā, bet 2010.gada 22.aprīļa lēmuma pielikumi
Nr. 1. un 2. skatīt pielikumos publiskajam pārskatam Nr. 5. un 7.
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8. Pašvaldības līdzdalība projektos, investīciju piesaiste
LUDZAS

N

NOVADA PAŠVALDĪBAS P R O J E K T I

Projekta nosaukums, numurs

r.p.k.

1
.

„Latvijas un Bulgārijas reģionu sabiedriskā
sadarbība bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijai
izglītības procesā”; akronīms: LABU for CHILDREN

Projekta
īstenošanas
laiks

Projekta
kopējā summa

Pašvaldīb
as
līdzfinansējums

Projekta
priekšfinansējums/
līdzfinansēj
ums

2009.
gada augusts 2011. gada jūlijs

24 991
EUR

3 512,75
LVL

2009.
gada februāris 2011. gada
februāris

75 225
EUR

20 300 LVL

01.01.201
0. - 31.12.2010.

20 346,10
EUR

Nr. 2009-1-LV2-COM13-00662

2
.

„Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes
drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas
teritorijā”; akronīms: LATLIT TRAFFIC
Nr. LLI-006

3
.

"Ludzas Invalīdu biedrības darbības spēju
paaugstināšana"
Nr. 2009.NVOF2.4./6-4
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2 034,61
EUR
(1
429,93LVL)

* iesniedzējs Ludzas invalīdu biedrība

4
.

"Ludzas pilsētas izglītības iestāžu
informatizācija"

2010.gads
- 2011. gads

50 972,51
LVL

Nav
vajadzīgs

2010.gads
- 2011. gads

10 035,00
LVL

Nav
vajadzīgs

2010.gads
- 2011. gads

4 389,61
LVL

Nav
vajadzīgs

2010.gads
- 2011. gads

17 094,03
LVL

Nav
vajadzīgs

2010.gads
- 2011. gads

7 918,62
LVL

Nav
vajadzīgs

2010.gads
- 2011. gads

10 036,00
LVL

Nav
vajadzīgs

Nr. 3DP/3.2.2.1.2./08/IPIA/IUMEPLS/049

5
.

"Istras vidusskolas informatizācija"
Nr. 3DP/3.2.2.1.2./08/IPIA/IUMEPLS/046

6
.

"Brigu pamatskolas informatizācija"
Nr. 3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/IUMEPLS/035

7

"Ludzas rajona vakara vidusskolas
informatizācija"
Nr. 3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/IUMEPLS/037

.
8
.

"Ņukšu pagasta Ņukšu pamatskolas
informatizācija"
Nr. 3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/IUMEPLS/048

9
.

"Nirzas pagasta Nirzas pamatskolas
informatizācija",
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Nr. 3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/IUMEPLS/064

1
0.

"Pildas pagasta pildas pamaskolas
informatizācija"

2010.gads
- 2011. gads

5 801,22
LVL

2010.gad
s

14 989.00
EUR (10 534.33
LVL)

pašvaldības
finansējums 2248.35 EUR
(1580.15 LVL)

2010.gads
- 2011. gads

285 053.4
0 LVL

63765,40
LVL

2010.gads
- 2011. gads

192159,4
5 LVL

38431,89
LVL

Nav
vajadzīgs

Nr. 3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/IUMEPLS/049

1
1.

„Tīrāku un zaļāku kopienu veidošana
Latvijas – Lietuvas austrumu pierobežas
reģionos”(CBC Green Investments).
LLII-100

1
2.

„Valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un
infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu
attīstībai” projekts
„Ludzas vecpilsētas tūrisma objektu
renovācija tūrisma attīstībai”

1
3.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklāto konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldību ēkās” projekts

„Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi Ludzas novada sporta skolā un
58

221288.00
LVL

internāta ēkā”
* avanss
76836,78

1
4.

"Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"
projekts

2010.gad
s

7523,78

1554,5

7523,78

(+ PVN)

„Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju
saglabāšana Ludzas novada Ņukšu pagastā”

1
5.

"Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"
projekts

„Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana
kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai
Ludzas novada Istras pagastā”
1
6.

"Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā" Projekts

7556,45
2010.gad
s

2010.gad
s

1561,25
(+PVN)

3974,41

1510,94

"Veco ļaužu aprūpes mājas "Raipole"
darbības apstākļu uzlabošana un aprīkojuma iegāde"
2009.gads
- 2010.gads
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7556,45

98
392LVL

3 886.72 –
pašvaldības

3481,00

1
7.

„Materiāli tehniskās bāzes pilnveide
kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Ludzas
2.vidusskolā”

finansējums,
44 049.43 –
ERAF, 3 886.71 –
valsts finansējums

ERAF
Nr.2009/0067/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/054

1

Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide
Ludzas pilsētas Centra rajonā

1

Ludzas 2. vidusskolas infrastruktūras
pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionālajiem
traucējumiem;

8.

9.

2010.gads

2009.2010.gads

3100,00
LVL

100,00
LVL

90 719,00
LVL

Nr. 3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/VIAA/016

2
0.

ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gada pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem"

2009.2010.gads

Pildas ciemu un ielu rekonstrukcija;
Nr. 08-01-L32100-000152
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108885,0
9

22496,93

LVL

LVL

2

ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gada pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem"

1.

2009.2010.gads

90646.04

16573,88

LVL

LVL

Isnaudas pagasta ceļu un ielu
rekonstrukcija;

(+PVN)

Nr. 08-01-L32100-000159
2
1.

ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gada pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem"

2009.2010.gads

70603,67

14515,04

LVL

LVL
(+PVN)

Infrastruktūras attīstība Istras pagastā;
Nr. 08-01-L32100-000938
2
1.

ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gada pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem"

2009.2010.gads

63558,66

13131,95

47082,00

LVL

LVL

LVL

(+PVN)

Nirzas pagasta autoceļu un ciema ielas
rekonstrukcija;
Nr. 09-01-L32100-000043

2
1.

ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gada pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem"

2009.2010.gads

Infrastruktūras attīstība Brigu pagastā;
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110088,3
7

22745,53

90532,62

LVL

LVL

LVL

(+PVN)

Nr. 08-01-L32100-000186
ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gada pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem"

2
1.

2009.2010.gads

62807,30

12976,71

55369,38

LVL

LVL

LVL

Pildas ciema ielu un autoceļa
rekonstrukcija;
Nr. 08-01-L32100-000129

2.

ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem"

2 gada

(+PVN)

2010.gads

76304,42

15765,38

66845,20

LVL

LVL

LVL

(+ PVN)

Ludzas novada Ņukšu pagasta ceļu un
ielu rekonstrukcija;
Nr. 10-01-L32100-000114

2
3.

ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gada pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem"

Ludzas novada Cirmas pagasta ceļu, ielu
un piebrauktuvju rekonstrukcija;
Nr. 10-01-L32100-000117
2
4.

ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gada pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem"

2010.gads

94906,35

19608,75

83141,10

LVL

LVL

LVL

(+ PVN)

2010.gads
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84601,86

17479,70

74114,04

LVL

LVL

LVL

(+PVN)

Ludzas novada Istras pagasta ceļu un ielu
rekonstrukcija;
Nr. 10-01-L32100-000106

2
5.

ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gada pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem"

2011.gads

87028,52

17981,11

76239,86

LVL

LVL

LVL

(+PVN)

Ludzas novada Rundēnu pagasta ceļu,
ielu un piebrauktuvju rekonstrukcija;
Nr. 10-01-L32100-000107

2
6.

ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gada pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem"

2011.gads

83690,86

17291,50

73315,96

LVL

LVL

LVL

(+PVN)

Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un
rekonstrukcija;
Nr. 10-01-L32100-000112

2011.gads

2
7.

ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gada pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem"

14420,75

2979,51

12633,05

LVL

LVL

LVL

(+PVN)
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Piebrauktuvju pie daudzdzīvokļu mājas
rekonstrukcija Ludzas novada Istnaudas
pagastā;
Nr. 10-01-L32100-000112

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
iesniegtie
PROJEKTI

N

Projekta nosaukums, numurs

1

Programme "Europe for Citizens"; Town
Twinning Citizens' Meetings

r.p.k.

.

Projekta
īstenošanas laiks

Projekta
kopējā summa

2010.gads

8722,01
LVL

Pašvaldība
Projekta
s līdzfinansējums priekšfinansējums
Nav
vajadzīgs

Meet, Encourage & Enjoy Team-work
(LV, LT & DE); MEET

2
.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds;
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programma 2007.-2013. gadam

4807,15
LVL

2011.gads
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10369,00

850

LVL

LVL

Animaterapijas izmantošana LatvijasLietuvas pierobežas pašvaldībās sociālās vides
stiprināšanai

3
.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds; LR
Satiksmes ministrija

2011.2012.gads

Tranzītceļa P49 Ludzas ielas posma no
Kr.Barona ielas līdz Latgales šķērsielai
rekonstrukcija Ludzas pilsētā
4
.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds;
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programma 2007.-2013. gadam

1 928
956.00

231 147,72

LVL

2011.2012.gads

1 260
066.90

1 928
956.00
LVL

189 010,00
LVL

LVL

Innovatīvu sporta veidu attīstība
veselīga dzīvesveida veicināšanai Latvijas un
Baltkrievijas pierobežu reģionos

5
.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds;
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programma 2007.-2013. gadam

2011.2012.gads

Izglītības, veselības un sociālās
attīstības uzlabošana apvienoto kopienu
65

46 506.65
LVL

6976,00

46 506.65
LVL

mērķa grupām pārrobežu reģionā Latvijā,
Lietuvā un Baltkrievijā

6
.

ELFLA pasākums "Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

2011.gads

7000,00

1617,50

7000,00

LVL

LVL

LVL

7000,00

1617,50

7000,00

LVL

LVL

LVL

7000,LVL

1617,50

7000,00

LVL

LVL

Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas
laukuma izveide Nirzas ciemā

7
.

ELFLA pasākums "Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

2011.gads

Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas
laukuma izveide Pildas ciemā

8
.

ELFLA pasākums "Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

2011.gads

66

Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas
laukuma izveide Isnaudas pagasta Martišu
ciemā

9
.

ELFLA pasākums "Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

2011.gads

7000,LVL

1617,50

7000,00

LVL

LVL

1617,50

7000,00

LVL

LVL

Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana
kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai
Ludzas novadā

0.

ELFLA pasākums "Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
1
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

2011.gads

7000,LVL

Materiāltehniskās bāzes uzlabošana
Ludzas mūzikas pamatskolā mūzikas
programmas pilnveidošanai
1
1.

Valsts Kultūrkapitāla fonds
Ludzas pareizticīgo katedrāles
ikonostasa un kolonnu restaurācija

2010.2011.
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4 983,36
LVL

Nav
vajadzīgs

1
2.

Valsts Kultūrkapitāla fonds

2010.gads

Vecslabadas pareizticīgo baznīcas
zvanu torņa restaurācija
1

3.

4.

LVL

Valsts Kultūrkapitāla fonds

2010.2011.

5 310.90

5.

Izglītības un zinātnes ministrija

2735,76

Nav
vajadzīgs

2010.gads

1000,00

Nav
vajadzīgs

„Spēļu istabas darbības uzsākšana
Ludzas novada BJC”
1

6.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds;
Latvijas-Igaunijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programma 2007.-2013. gadam

1310,90

2010.gads

Ludzas pilsdrupu mūru avārija
stāvokļa novēršana
1

Nav
vajadzīgs

Valsts Kultūrkapitāla fonds
Teatralizēts dziesmu un deju uzvedums
"Kōzys Latgaļī"

1

4 959,33

2011.2012.gadi

280 000

42000

280 000

UER

EUR

UER

Nav zināma

Nav zināma

"Transporta un loģistikas attīstības
iespēju paaugstināšana Latvijas – Igaunijas Krievijas starptautiskas nozīmes
stratēģiskajos transporta koridoros"
1

Eiropas Reģionālās attīstības fonds;
Latvijas-Igaunijas-Krievijas pārrobežu sadarbības

2011.-
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7.

programma 2007.-2013. gada

2012.gadi

Kultūrvides attīstības veicināšana
Latvijas un Krievijas pierobežu reģionos
*plānots sagatavot un iesniegt 2010.gadā

11. Sabiedriskās attiecības
Sadarbība ar partneriem Latvijā un ārvalstīs
Ludzas pilsētas domes sadarbības partneri:
Baltkrievijas Republika
Novopolockas pilsētas izpildkomiteja
Sadarbības līgums tika parakstīts 18.05.2007.
Brestas pilsētas izpildkomiteja
Sadarbības līgums tika parakstīts 17.05.08.
Zaslavļas pilsētas izpildkomiteja
Sadarbības līgums tika parakstīts 02.05.2007.
Krievijas Federācija
Pleskavas apgabala Ostrovas rajona administrācija
Sadarbības līgums tika parakstīts 01.02.2006.
Pleskavas apgabala Neveļas rajona administrācija
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Sadarbības līgums tika parakstīts 01.02.2006.
Ukraina
Truskavecas pilsētas dome
Sadarbības līgums tika parakstīts 23.03.2007.
Gruzija
Batumi pilsētas dome
Sadarbības līgums tika parakstīts 05.02.2007.
Vācijas Federatīvā Republika,
Bad Bodenteiha
Sadarbības līgums tika parakstīts 18.10.2005.
Itālijas Republika,
Giacciano con Baruchella
Sadarbības līgums tika parakstīts 27.09.2005.
Latvijas Republika
Saldus pilsēta
2008. gadā noslēgti sadarbības līgumi:
Polija
Miedzyrzec Podlaski
Baltkrievija
Glubokoje pilsētas izpildkomiteja
Ar minētajām pašvaldībām pirms vairākiem gadiem noslēgti sadarbības līgumi, kuru ietvaros 2009. gadā notikusi pieredzes apmaiņa un kopīgu
projektu izstrāde un realizācija izglītības, kultūras, uzņēmējdarbībā - tūrisma darba organizācijas, veselības aprūpes, kultūras, mākslas, pašvaldību
darba jomās.
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Jau vairākus gadus sadarbība notiek ar Krieviju. Domes speciālistiem un pašvaldības iestāžu darbiniekiem ir iespēja piedalīties dažādās
konferencēs, semināros Latvijā un ārzemēs.
2009. gada novembrī Ludzas novada vadītāja Jevgeņija Kušča, slimnīcas vadītājs Juris Atstupens apmeklēja Sebežu, lai tiktos ar Sebežas
slimnīcas vadību.
Sadarbībā ar Krievijas ģenerālkonsulātu Daugavpilī turpinās Otrā Pasaules Kara upuru, piemiņas vietu un pieminekļu atjaunošana un
uzturēšana.
Ludzas novada BJC sporta deju kolektīvs jau vairākus gadus veiksmīgi sadarbojas ar Pitalovas dejotājiem. Augusta beigās četri pāri
pavadīja piecas dienas treniņnometnē Pitalovā.
2009. gada oktobrī Ludzas pilsētas domes priekšsēdētāja J. Kušča piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģiju. Brauciena
laika pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt Norvēģijas pašvaldības, apspriest ekonomikas, lauksaimniecības un kultūras jautājumus.
2009.gadā Ludzā tika noslēgta partnerība starp Ludzas novada pašvaldību, pirmsskolas izglītības iestādēm „Pasaciņa" un „Rūķītis" un
Ludzas jauniešu klubu „Lietussargs". Šī partnerība tika izveidota, iesniedzot projektu „Latvijas un Bulgārijas reģionu sabiedriskā sadarbība
bērnu ar īpašam vajadzībām integrācijas procesā" jeb „LABU for CHILDREN" Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas COMENIUS
REGIO apakšprogrammā. Līdzīga partnerība tikai izveidota otrā projekta partnerības reģionā - Bulgārijā, Svištovas pilsētā. Kopš 2009.gada
augusta projekts LABU for CHILDREN tiek īstenots. 2009. gada septembrī notika pirmā darba grupas tikšanās Svištovā.
2008. gada novembrī tika parakstīts sadarbības nodomu protokols ar Baltkrievijas Republikas pilsētu, Glubokoje. 2009.gada 5.jūnijā
Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā tika parakstīts Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
programmas "Pārrobežu sadarbība" līgums par apakšprojekta "Latviešu un baltkrievu folkloras tradīciju vizualizācija pārrobežu mākslas tilta
izveidē" īstenošanu.
Projekts tiks īstenots kopā ar Baltkrievijas pilsētu Glubokoje.
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Izbaudīt radošu vasaru radusies iespēja Ludzas Mākslas skolas audzēkņiem. Kopā ar Glubokoje (Baltkrievija) bērniem jaunie mākslinieki
veidoja animācijas filmu pēc latviešu un baltkrievu folkloras motīviem, tradīcijām.
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas Pārrobežu sadarbība projekta Latviešu un baltkrievu folkloras tradīciju
vizualizācija pārrobežu mākslas tilta izveidē ietvaros desmit skolas audzēkņi un trīs skolotāji no 13.jūlija desmit dienas pavadīja radošā nometnē
Glubokoje pilsētā. Savukārt jūlija beigās baltkrievu skolēni turpināja strādāt nometnē Ludzā
2009.gada 23. novembrī ir noslēdzies projekts „Latviešu un baltkrievu folkloras tradīciju vizualizācija pārrobežu mākslas tilta izveidē".
Projekta gaitā Ludzas un Glubokoje skolēni ir darbojušies radošajās darbnīcās gan Ludzā, gan Baltkrievijā, apceļojuši abu valstu ievērojamākās
vietas. Kā vienu no lielākajiem ieguvumiem ludzāniešiem uzskatām datorklases aprīkošanu Ludzas mākslas skolā, kur uzsākta apmācība
datorgrafikas programmā, baltkrievu puses ieguvums - atklāta mākslas skola Glubokoje.
2009. gadā turpinājās sadarbība ar sadarbības partneriem Vācijā, Bodenteihas pašvaldību pārstāvjiem un iedzīvotājiem. Pateicoties jau
esošajai sadarbībai, pieredzes apmaiņas braucienā Vācijā ir bijuši domes speciālisti, kā arī pašdarbnieki un pilsētnieki, gan izveidojusies
sadarbība starp uzņēmumiem un izglītības iestādēm. Jau piektajā draudzības gadā sadarbības partneru skaits palielinājies. 2009.gada oktobrī
notika vācu delegācijas oficiāla tikšanās ar Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes novadu pašvaldību vadītājiem. Tikas parakstīts jaunais sadarbības
līgums starp Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes novadiem un Bad Bodenteihas pašvaldību.
2009.gada 27. novembrī Ludzā nodibināta ukraiņu biedrība.
27. novembrī Ludzā notika Eiroreģiona Ezeru Zeme 22. sēde. Tajā piedalījās Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas un Latvijas pašvaldību
pārstāvji, Krievijas un Baltkrievijas Ģenerālkonsuli un citas augstas amatpersonas.
2009.g.11.septembrī Utenā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-006 „Harmoniska pārrobežu sadarbība
satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās"/„LATLIT TRAFFIC" ietvaros (WP3), ko līdzfinansē Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. - 2013.gadam un projekta partnerpašvaldības, notika starptautiska satiksmes drošības kampaņa
"Steidzies droši!", kurā piedalījās visi projekta 16 partneri pilnā sastāvā - kopā 345 dalībnieki. Pasākuma ietvaros tika prezentēts projekts
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"LATLIT TRAFFIC", sumināti satiksmes drošības plakātu konkursa uzvarētāji, notika satiksmes drošības ABC sacensības uz velosipēdiem,
orientēšanās sacensības, starptautiskās sacensības pieaugušajiem, BMX demonstrācija un interesantu velosipēdu izstāde, ko varēja arī izmēģināt.
Dalībnieku vidū arī ludzānieši - komandu pārstāvēja Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņi un pašvaldības darbinieki.
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