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1. Ludzas novada pašvaldības raksturojums
Ludzas novada kopplatība – 964,8 km2.
Kopējais iedzīvotāju skaits novadā – 12792 cilvēki (PMLP dati uz 01.01.2020.), no kuriem
Ludzas pilsētā dzīvoja 8148 cilvēki, t.i. 63,7 %.
Administratīvā teritorija

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

Iedzīvotāju
skaits
545

630
960
496
8148
361
396
538
318
400

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.
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Pagasta pārvaldi vada domes iecelts
pagasta pārvaldes vadītājs, kurš nedrīkst būt
domes deputāts. Pagasta pārvaldes vadītāja
darbību

pārrauga

domes

priekšsēdētāja

vietnieks.
Ludzas novada pašvaldība:
Juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701
Reģ. Nr. LV 90000017453
Norēķinu konts Nr. LV09PARX0002240270024
AS Citadele banka
kods PARXLV22
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde “Ludzas novada pašvaldība”, kas
nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un
tā sastāv no:
1. Administratīvās nodaļas;
2. Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas;
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļas;
4. Juridiskās nodaļas;
5. Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļas;
6. Ludzas novada būvvaldes.
Administrācijas vadītājs ir pašvaldības izpilddirektors.
Pašvaldības administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. Administrācijas
struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas nolikumu un pašvaldības izpilddirektora
(administrācijas vadītāja) apstiprinātiem administrācijas struktūrvienību nolikumiem.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja pašvaldības kapitālsabiedrībā sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”;
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
- sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs”.
- sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra”;
- sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ALAAS”.
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Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos);
- biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”;
- biedrībā “Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
- biedrībā “Eiroreģions “Ezeru zeme”;
- biedrībā “Latvijas Pilsētu savienība”;
- Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijā;
- iestādē “Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulators”;
- nodibinājumā “Nodibinājums Ludzas novada mikrouzņēmēju atbalstam”;
- biedrībā “Ludzas rajona partnerība”;
- biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība”;
- biedrībā “Latvijas Handbola Federācija”;
- biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas savienība”;
- biedrībā “Latvijas Futbola federācija”;
- biedrībā “Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība”.
Ludzas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par
pašvaldībām”.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības
iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas:
- Vēlēšanu komisiju;
- Administratīvo komisiju;
- Administratīvo aktu strīdu komisiju;
- Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju;
- Iepirkumu komisiju;
- Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisiju;
- Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju;
- Dzīvokļu komisiju;
- Komisiju pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās lietošanas laika noteikšanai;
- Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisiju;
- Ētikas komisiju;
- Uzņēmējdarbības licencēšanas komisiju;
- Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanas komisiju;
- Pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisija;
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- Medību koordinācijas komisiju;
- Pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisiju;
- Pedagoģiski medicīnisko komisiju;
- Ludzas novada interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu komisiju;
- Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisiju.

Padomes:
- Uzņēmēju konsultatīvo padomi;
- Atzinības raksta apbalvošanas padomi.
- Ludzas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupa.
Ludzas novada domes pašreizējais sastāvs ievēlēts pēc pašvaldību vēlēšanām 2017.gada jūnijā
un 2019.gadā:
Edgars Mekšs – domes priekšsēdētājs;
Valdis Maslovskis – domes priekšsēdētāja vietnieks;
Aivars Meikšāns – domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;
Jevgenija Kušča – domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos;
Juris Atstupens – domes deputāts;
Zinaīda Buliga – domes deputāte;
Olita Baklāne – domes deputāte;
Alīna Gendele – domes deputāte;
Lolita Greitāne – domes deputāte;
Arturs Isakovičs – domes deputāts;
Igors Lapšovs – domes deputāts;
Eleonora Obrumāne – domes deputāte;
Olga Petrova – domes deputāte;
Viesturs Rancāns – domes deputāts;
Svetlana Rjutkinena – domes deputāte.
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Iestādes un uzņēmumi
Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas darbojas uz domes apstiprinātu nolikumu
pamata:
1. Ludzas novada pašvaldība;
2. Briģu pagasta pārvalde;
3. Cirmas pagasta pārvalde;
4. Isnaudas pagasta pārvalde;
5. Istras pagasta pārvalde;
6. Nirzas pagasta pārvalde;
7. Ņukšu pagasta pārvalde;
8. Pildas pagasta pārvalde;
9. Pureņu pagasta pārvalde;
10. Rundēnu pagasta pārvalde;
11. Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde;
12. Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš”;
13. Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”;
14. Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”;
15. Ludzas pilsētas ģimnāzija;
16. Ludzas 2.vidusskola;
17. Ludzas Mūzikas pamatskola;
18. Jura Soikāna Ludzas mākslas skola;
19. Ludzas novada sporta skola;
20. Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs;
21. Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka;
22. Ludzas tautas nams;
23. Ludzas novada Tūrisma informācijas centrs;
24. Ludzas Novadpētniecības muzejs;
25. Ludzas novada Bāriņtiesa;
26. Ludzas novada Sociālais dienests;
27. Ludzas novada Sociālās aprūpes centrs “Ludza”;
28. Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;
29. Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;
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30. Pildas pamatskola;
31. Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde.
Augstāk minētās iestādes atrodas Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora uzraudzībā.
Ludzas novada domes pastāvīgās komitejas:
- Finanšu pastāvīgā komiteja 5 deputātu sastāvā;
- Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgā komiteja 5 deputātu sastāvā;

- Teritoriālā un attīstības pastāvīgā komiteja 5 deputātu sastāvā.

2.1. Pamatbudžeta izpilde
Ludzas novada pašvaldības 2019.gada budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un
ziedojumu un dāvinājumu budžetiem, kurus veido pēc naudas plūsmas principa.
Ludzas novada pašvaldības budžets 2019.gadam izstādāts un apstiprināts, pamatojoties uz
Finanšu ministrijas 2018.gada 18.decembra rīkojumu Nr. 488 “Par valsts pagaidu budžetu
2019.gadam”, likumu “Par valsts budžetu 2019.gadam” un Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektora 2018.gada 4.septembra rīkojumu Nr.3.1.1.5/63 “Par novada budžeta projektu
2019.gadam”.
2016.gada 5.maijā Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors apstiprinājis Instrukciju
“Ludzas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”.
Ludzas novada pašvaldības budžets ir finanšu instruments Ludzas novada pašvaldības
politikas īstenošanai atbilstoši likumos „Par pašvaldībām” un „Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteiktajām normām.
2018. un 2019.gada budžetu izpildi, un 2020.gadam apstiprināto budžetu, skatīt 1. un
2.pielikumos.
2019.gada pašvaldības budžeta ieņēmumi (ieskaitot ieņēmumus no speciālā budžeta un
ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem) ir 18.246 milj. EUR, kas ir par 13.3% vairāk nekā
2018.gadā.
2018.gada pamatbudžeta ieņēmumu precizētā prognoze izpildīta par 104.9% (precizētā
ieņēmumu prognoze 14 782 314 euro, izpilde 15 499 733 euro).
8

Ludzas novada pašvaldības 2019.gada publiskais pārskats

1.attēls. Ludzas novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi, izdevumi un finansiālā bilance
2018.gadā un 2019.gadā (milj. EUR).

Pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta līdzekļu atlikums uz gada beigām 93 968 EUR, ko
veido autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 31 074 EUR, dabas resursu nodokļa līdzekļi 51 895 EUR,
privatizācijas fonda ieņēmumi 26 EUR, Zivju fonda ieņēmumi 10 973 EUR, iekļauts pamatbudžetā
saskaņā ar likuma “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” 3.pantu, kas nosaka, ka
pašvaldību budžeti sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem.

2019.gadā procentuāli lielāko ieņēmumu daļu jeb 55.2% no kopējo ieņēmumu apjoma veido
valsts budžeta transferti, kas salīdzinājumā ar 2018.gadu palielinājušies par 0.92 milj. EUR jeb 10%,
t.sk. pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kura veido
38.2% no kopējā valsts budžeta transfertu apjoma, kas salīdzinājumā ar 2018.gadu palielinājusies par
0.74 milj. EUR jeb 23.8%. Valsts budžeta transfertu gada plāna izmaiņas veido papildus
mērķdotācijas pedagogu darba samaksai par periodu no 1.septembra līdz 31.decembrim, projektu
īstenošanai saņemtie līdzekļi un izmaiņas speciālajai dotācijai ieņēmumu izlīdzināšanai, jo gada
9
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sākumā saskaņā ar Finanšu ministrijas 2018.gada 18.decembra rīkojumu Nr.488 “Par valsts pagaidu
budžetu 2019.gadam” speciālā dotācija bija plānota 190 890 EUR, bet pieņemot likumu “Par valsts
budžetu 2019.gadam”, speciālā dotācija samazināta par 65 005 EUR, bet ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa palielināti par šo summu.
Nav pilnā apmērā saņemti transferti Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par 181 326 EUR, jo nav uzsākts īstenot
EKII projektu “Ielu apgaismojuma ierīkošana Ludzā ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām”
(plānotā avansa summa 98 500 EUR ) un J.Soikāna Mākslas skolas projekts NATTOUR – pilsētas
dabas objektu uzlabošana parkā (plānotā avansa summa 87 237 EUR). Nav saņemts starpposma
maksājums 12 698 EUR Galvenās bibliotēkas projektam OPEN UP, savukārt citiem projektiem
saņemti papildus starpposma maksājumi.
Pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumi veido 34.7% no kopējo ieņēmumu apjoma, kas
salīdzinājumā ar 2018.gadu kopsummā palielinājušies par 0.482 milj. EUR jeb 8.2%, t.sk.
palielinājušies ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 0.48 milj. EUR , ieņēmumi no
nekustamā īpašuma nodokļa par 15 tūkst. EUR, azartspēļu nodokļa par 1 tūkst. EUR, bet dabas
resursu nodokļa ieņēmumi samazinājušies par 14 tūkst. EUR. 2019.gadā iekasēti nekustamā īpašuma
nodokļa iepriekšējo gadu parādi 40.9 tūkst. EUR, tomēr uz 31.12.2019. izveidojies parāds kopā ar
pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu 100.2 tūkst. EUR.
Lai nodrošinātu atsevišķiem pašvaldības īstenotajiem projektiem pašvaldības līdzfinansējumu
un priekšfinansējumu, kā arī papildus finansējumu pašvaldības iestādēm un pasākumiem, pašvaldība
2019.gadā pārdeva īpašumus kopsummā par 0.659 milj. EUR, t.sk. meža īpašumus Istras, Nirzas,
Pildas un Briģu pagastos kopsummā par 0.492 milj. EUR.
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi izpildīti par
103.34% , kopsummā papildus gūti ieņēmumi par 18 260 EUR. Papildus ieņēmumi gūti no šādiem
ieņēmumu veidiem: par telpu nomu, zemes nomu, par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs,
biļešu realizāciju. Nav nodrošināta ieņēmumu plāna izpilde par komunālajiem pakalpojumiem,
izveidojušies iedzīvotāju parādi par komunālajiem pakalpojumiem un Cirmas pagasta Tutānu ciemā,
noslēdzot 2019./2020.gada apkures sezonu pārtraukta katlu mājas darbība.
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Papildus saņemts projekta “Rīteiropas vērtības” starpposma maksājums 51 313 EUR, tāpēc
pašvaldību saņemto transfertu no citām pašvaldībām precizētā prognoze izpildīta par 113.78%.

2.attēls. Ludzas novada pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām 2018.gadā un 2019.gadā (EUR).
Pašvaldības budžeta izdevumi 2019.gadā ir 17.3 milj. EUR, kas ir par 2.9% vairāk nekā 2018.gadā.
Izpildvaras uzturēšanas izdevumi 2019.gadā ir 1 546 567 EUR, par 96 980 EUR vairāk nekā
iepriekšējā gadā. Par 65.1 tūkst. EUR palielinājušies izdevumi atalgojumam. Ar 2019.gada 1.jūliju
domes administrācijas struktūrvienību darbiniekiem palielinātas amatalgas un decembra mēneša
atalgojums izmaksāts 2019.gada decembrī, rezultātā 2019.gadā darbinieki saņēma trīspadsmit
mēnešalgas. Apstiprinot gada budžetu tika izveidots rezerves fonds darbinieku darba samaksas
paaugstināšanai 218 713 EUR apmērā, gada laikā veiktas izmaiņas, novirzot šos līdzekļus darbinieku
amatalgu palielināšanai un decembra mēneša amatalgu izmaksām.
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Aizņēmumu apkalpošanas izdevumi Valsts Kasei par aizņēmumiem 32 522 EUR. Visiem
pašvaldības aizņēmumiem tiek piemērota 1 gada procentu likme un no 01.07.2017. procentu
maksājumu nav.
Ar 2015.gada 1.martu Ludzas novada pašvaldība sniedz atskurbināšanas pakalpojumu
Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novada iedzīvotājiem. 2019.gada laikā atskurbināšanas telpā
bija ievietotas 339 personas, kopējie izdevumi 28524 EUR. No valsts budžeta programmas
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” saņemti 5550 EUR 2018.gadā veikto izdevumu
kompensēšanai, no tiem 1860 euro pārskaitīti Kārsavas, Ciblas, Zilupes novada pašvaldībām.
Pašvaldības budžeta sadaļā “Ekonomiskā darbība” izdevumi apgūti par 83.9% (precizētais
plāns 1 534 940 EUR, izpilde 1 287 868 EUR).
Viens no pamatrādītājiem novada ekonomiskās attīstības un iedzīvotāju aktivitātes
raksturošanai ir nodarbinātības līmenis. Uz 2019.gada 31.decembri bezdarbnieku skaits Ludzas
novadā bija 1 263, kas sastādīja 16,6% no darbspējīgajiem iedzīvotājiem. Lai palīdzētu
bezdarbniekiem, Ludzas novada pašvaldība, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas
filiāli, organizēja aktīvo nodarbinātības pasākumu “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, kura ietvaros
2019.gadā tika nodarbināti 138 bezdarbnieki. Bezdarbnieku stipendijām izlietoti līdzekļi 310 649
EUR, kuri uzrādīti budžeta sadaļā 10.500 „Atbalsts bezdarba gadījumā”.
Novada pagastos (Isnaudas, Istras, Nirzas, Rundēnu) lauksaimniecības konsultantu darba
samaksai izlietoti 10796 EUR un pārējo izdevumu segšanai izlietoti 422 EUR.
2019.gadā būvvaldes uzturēšanai izlietoti līdzekļi 76 43 EUR. Būvvalde sniedz pakalpojumus
Zilupes un Ciblas novadu pašvaldībām.
2019.gadā bija paredzēti 20 000 EUR pašvaldības mežu apsaimniekošanai (zemes robežu
plānu izgatavošana, meža taksācija, īpašumu reģistrācija Zemesgrāmatā), darbi nav uzsākti. Nav
apgūti speciālā budžeta līdzekļi 10 973 EUR, kurus veido ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību
nomas.
No pamatbudžeta pašu līdzekļiem pašvaldības autoceļu (ielu) uzturēšanai plānoti līdzekļi
226 294 EUR, apgūti līdzekļi 149 402 EUR. Nav veikti plānotie remontdarbi Skolas ielā Ludzā
(41 551 EUR), nav apgūti līdzekļi ekonomisko pamatojumu un būvprojektu izstrādei jaunajiem
projektiem. No speciālā budžeta autoceļu fonda līdzekļiem uz gada beigām neapgūti 31 074 EUR.
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Nav īstenoti ERAF projekta “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju
saglabāšana un popularizēšana” publicitātes un delegāciju uzņemšanas pasākumi, rezultātā nav
apgūti projekta līdzekļi 22 598 EUR, t.sk. atalgojumam 2 690 EUR.
Projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas
novados” partneri nav īstenojuši plānotās aktivitātes, tāpēc vadošais projekta partneris Ludzas
novada pašvaldība nav veikusi maksājumus Kārsavas un Ciblas pašvaldībām 71 987EUR apmērā. Šī
projekta ietvaros Ludzas novada pašvaldība veic ūdenssaimniecības infrastruktūras un sadzīves
kanalizācijas tīklu izbūvi Banonejas ceļa posmā. Būvdarbi uzsākti 2019.gada nogalē un tiks pabeigti
2020.gadā, neapgūtie līdzekļi notekūdeņu apsaimniekošanā 54 960 EUR, ūdensapgādē 31 007 EUR.
Pašvaldības budžeta sadaļā “Vides aizsardzība” izdevumi apgūti par 44.7% (precizētais plāns
301 850 EUR, izpilde 134 818 EUR).
Ludzas novada pašvaldība, saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem piešķir līdzfinansējumu
projektēšanas un būvniecības izmaksu daļējai segšanai nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām Ludzas pilsētā un novada pagastu
teritorijās. No plānotajiem līdzekļiem notekūdeņu apsaimniekošanā šim mērķim apgūti 26.3% vai
10 537 EUR (ekonomija 29 463 EUR) un ūdensapgādē 13.7% vai 2 733 EUR (ekonomija
17 267 EUR).
Nav apgūti plānotie speciālā budžeta līdzekļi no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem
65 926 EUR, kurus bija plānots piešķirt kā līdzfinansējumu projektam kanalizācijas tīklu izbūvei
Isnaudas pagasta Martišu ciemā, bet projekts nav īstenots, jo līdzekļu aizņemšanās no Valsts kases
projekta īstenošanai, kas nav ES finansētais projekts, nebija iespējama neesošo aizdevumu limitu dēļ.
Pašvaldības budžeta sadaļā “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” izdevumi apgūti par
72.3% (precizētais plāns 1 852 324 EUR, izpilde 1 339 273 EUR).
Saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem par pašvaldības atbalstu dzīvojamo māju siltināšanai
un Ludzas vēsturiskā centra teritorijā esošo māju atsevišķu elementu atjaunošanai un restaurācijai
2019.gadā plānots pašvaldības līdzfinansējums 54 000 EUR, izmantoti 4 868 EUR. Pārējie līdzekļi
bija plānoti kā līdzfinansējums divu daudzdzīvokļu māju siltināšanai Latgales ielā 92 (projekta
pieteikums tiek izskatīts) un Skolas ielā 15 Ludzā (notiek iepirkuma procedūra), kuras saņemtu arī
ES struktūrfondu finansējumu.
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Novada lauku teritorijās noslēgti seši daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas
līgumi, remontdarbi no māju uzkrājuma fondiem netika veikti, uzkrātie līdzekļi 6 534 EUR.
Nav pabeigta Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu izstrāde,
līgumsumma 8 654 EUR.
Lietus ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošanai Liepājas ielā 22 B, Ludzā plānotie līdzekļi
30 000 EUR nav apgūti, jo izvērtējot veicamo darbu apjomu, finansējums ir nepietiekams. Būvdarbi
tiks veikti 2020.gadā, palielinot finansējumu.
2019.gadā pašvaldība plānoja uzsākt EKII projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā”. Tā kā netika saņemts
aizņēmums no Valsta kases projekta īstenošanai, nav saņemts arī projekta avansa maksājums, nav
uzsāktu būvdarbi, plānotie izdevumi 2019.gadā 98 500 EUR. Nav veikti dažādi teritoriju
labiekārtošanas darbi: Dunakļu un Runtortas ezeru pludmaļu sakārtošana – 10 000 EUR, lietus ūdens
novadīšanas sistēmu sakārtošana – 5 000 EUR, grāvju tīrīšana - 5 000 EUR, ielu apgaismojuma
remontdarbi – 8 930 EUR un mājokļu uzturēšanas darbi: dūmvadu remonti ugunsdrošības pasākumu
ievērošanai 15 000 EUR, avārijas situāciju remontdarbi – 5 000 EUR.
Ludzas novada pašvaldība katru gadu ievērojamus līdzekļus plāno nekustamo īpašumu
sakārtošanai (mērniecības darbi, zemes nomas maksas vērtības noteikšana, īpašumu vērtēšana,
reģistrācija Zemesgrāmatā īpašumu atsavināšanai). 2019.gadā plānoti līdzekļi 34 000 EUR apmērā,
nav izlietoti 4 000 EUR mērniecības un vērtēšanas pakalpojumiem kapu teritorijas paplašināšanai
Ludzas pilsētā . Pārējiem pašvaldības īpašumiem nav izlietoti 9 000 EUR.
Tikai 2019.gada nogalē uzsākts īstenot Latvijas - Krievijas projekts NATTOUR – pilsētas
dabas objektu uzlabošana parkā, jo ieilga projektu saskaņošanas process ar projekta partneriem.
Plānotie būvdarbi 86 418 EUR apmērā netika uzsākti, un citām projekta aktivitātēm neizlietots
finansējums 11 567 EUR.
2019.gadā pabeigts īstenot Latvijas – Lietuvas projekts “Inovatīva degradēto teritoriju
reģenerācija” (Brown Reg), tā kā netika atbalstīti projekta grozījumi par dažām aktivitātēm,
izveidojās ekonomija 12 428 EUR.
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Budžeta sadaļā “Veselība” izdevumi 2019.gadā ir izlietoti 169 629 EUR, kas ir par 38.6%
vairāk nekā 2018.gadā. Izdevumu palielinājums galvenokārt ir atalgojumam feldšeru vecmāšu
punktos, sakarā ar atalgojuma palielinājumu un decembra mēneša atalgojuma izmaksu.
Projekta “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana
Ludzas novadā” aktivitātēm 2019.gadā izlietoti līdzekļi par 51,1% vairāk nekā 2018.gadā.
Pašvaldības budžeta izdevumu apjoms atpūtai, kultūrai un reliģijai 2018.un 2019.gadā ir
līdzvērtīgs, bet 2019.gada plānotie izdevumi apgūti par 82.3% (precizētais plāns 1 625 611 EUR,
izpilde 1 338 214 EUR).
Latvijas – Lietuvas projekta OPEN UP ietvaros nav veikti pilnībā maksājumi partneriem,
kopsummā 24 672 EUR, t.sk. ārvalstu partnerim 16 573 EUR, nav īstenotas aktivitātes 5 172 EUR
apmērā.
Ludzas novadā darbojas 10 pagastu bibliotēkas, kuras ir akreditētas un tām piešķirts vietējās
nozīmes bibliotēku statuss un Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, kura 2016.gadā akreditēta uz
pieciem gadiem kā reģiona galvenā bibliotēka.
Bibliotēku darbību 2019.gadā raksturo šādi rādītāji:
-

lasītāju skaits – 3537, t.sk. bērni un jaunieši – 1132;

-

apmeklējumu skaits – 50752, t.sk. bērni – 20458;

-

izsniegumu skaits – 93529, t.sk. bērni – 21036.

Salīdzinot ar 2018.gadu lasītāju skaits bibliotēkās samazinājās par 571, tai skaitā bērni - 75,
apmeklējumu skaits samazinājies par 20362, tai skaitā bērniem palielinājies par 2224
apmeklējumiem, izsniegumu skaits samazinājās par 15337, bet izsniegums bērniem samazinājies par
6392 vienībām.
Novada bibliotēku krājumi pārskata perioda beigās sastādīja 95602 vienības. Atskaites gadā
bibliotēku fondi papildinājās ar 7573 jaunieguvumiem, kuru iegādei tika izlietoti 28007 euro.
Pārskata periodā no bibliotēku krājumiem tika izslēgti 6616 eksemplāri.
Atskaites gadā, pēs plāna, tika veiktas krājumu inventarizācijas Ludzas pilsētas galvenajā
bibliotēkā un Nirzas pagasta bibliotēkā. Bibliotēku krājuma inventarizācijas notika ar BIS Alise
moduļa Inventarizācija palīdzību.
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Pārskata periodā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmu apguvi, lietderīgi
izmantotu pašvaldības un valsts finansējumu, pedagogu personāla un materiālos resursus, Ludzas
novada dome pieņēma lēmumu likvidēt Ludzas novada vakara vidusskolu – pievienojot to Ludzas
2.vidusskolai. Likvidētās skolas bibliotēkas krājums tika iepludināts 2.vidusskolas bibliotēkas
grāmatu krājumā.
Katru gadu Ludzas pilsētas galvenās biblitēkas budžētā tiek ieplānoti līdzekļi pieredzes
apmaiņas braucieniem uz Latvijas, vai kaimiņvalstu bibliotēkām. 2019.gadā bibliotēku darbiniekiem
pabija Bauskas reģiona bibliotēkās: Bauskas Centrālajā, Ceraukstes pagasta Mūsas, Īslīces pagasta
Rītausmu, Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēkās, kā arī apmeklēja Bauskas Novadpētniecības un
Mākslas muzeju, Bauskas pili, Rundāles pili un Viļa Pļūdoņa muzeju.
No 13.11.-15.11.2019. pieci Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki piedalījās mācību
Braucienā uz Dembicas un Weleapoles publiskajām bibliotēkām.
2019.gadā tika organizēti 8 publisko bibliotēku darbinieku profesionālā kvalifikācijas
eksāmena konsultācijas, 9 darba semināri publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem, tāpat novada
bibliotēku darbinieki piedalījās 1. konferencēs Ludzā, kā arī ņēma aktīvu dalību Latvijas
Bibliotekāru biedrības organizētajā Bibliotēku festivālā. Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas
metodiķe piedalījās apmācību semināros Rīgā, Nacionālajā bibliotēkā.
Atskaites gadā LPGB kā prakses vieta bija 1 praktikantei - tālākizglītības programmas
“Bibliotēku zinības” kursa praktikante, Rēzeknes Centrālā bibliotēka.
Divas

reizes gadā (janvārī un novembrī) tika apmeklētas reģiona bibliotēkas ar mērķi

novērtēt bibliotēku darbību, sniegt metodisko palīdzību, pārrunāt visus darba un dažreiz arī ne darba
jautājumu. Tikties ar pārvalžu un pašvaldību vadītājiem.
2019.gadā nenotika Ludzas pilskalna teritorijas labiekārtošanas būvdarbi (projekts
“Rīteiropas vērtības”) nav apgūti 135 288 EUR.
Ludzas novadpētniecības muzejam izveidojusies darba samaksas fonda ekonomija
7 849 EUR, sakarā ar darbinieka ilgstošu slimību un nav veikts plānotais krāsns un telpas remonts
(8 380 EUR), nav pabeigta ekspozīcija “Ludzas novads 1918.-1945.” (2436 EUR). Saskaņā ar
Sinagogas kapitālā remonta un rekonstrukcijas projekta īstenošanas nosacījumiem izveidotā rezerve
2019.gadam 5 000 EUR apmērā nav izmantota, nav izmantoti arī ziedojumi 1 232 EUR apmērā.
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Uz 2019.gada 31.decembri muzeja krājumu vienību skaits ir 39393 vienības. Pārskata gadā
krājums tika papildināts ar 154 vienībām. Krājuma papildinājuma vislielāko daļu sastāda dāvinājumi
– 145 vienības un pirkumi – 9 priekšmeti ( 525 EUR – finanšu avots: Ludzas novada pašvaldība).
Kopkatalogā datorizēti ievadīto krājumu vienību kopskaits 16370 (ievadīts 1200).
Muzejs spējis noturēt gan vietējo apmeklētāju, gan tūristu interesi par muzeju. Pārskata gadā
Ludzas Novadpētniecības muzeju un Ludzas Lielo sinagogu apmeklēja 8718 cilvēki, no tiem 1518 –
sinagogas apmeklētāji. Tika novadītas 120 ekskursijas pa muzeju un Brīvdabas nodaļu un 49 Ludzas
Lielajā sinagogā. Pa pilsētu novadītas 46 pārskata ekskursijas.
Muzeja darbinieki organizēja 13 publisku pasākumu muzejā un ārpus tā (apmeklēja 1187
cilvēki). Pārskata gadā tika novadītas 54 muzejpedagoģiskās programmas mācību iestāžu
audzēkņiem. Programmas tika vadītas gan muzeja telpās, gan arī izbraukumos. Radoša sadarbība ar
skolēniem veicina muzeja atpazīstamību atšķirīgās paaudzēs un sabiedrības slāņos. Tika novadītas 7
programmas jaunlaulātajiem.
Nodrošināta regulāra muzeja un tā aktivitāšu reklāma muzeja mājaslapā, Ludzas novada
pašvaldības mājaslapā, vizuālās reklāmas stendos, interneta portālos, sociālajos tīklos un iespēju
robežās – radio, TV un presē. Muzeja aktivitātes atspoguļotas 33 publikācijās presē, sižetos LRT,
radio. Pēc pieprasījuma masu medijiem operatīvi un iespējami pilnā apjomā sniegta informācija par
visām muzeja darbības jomām - telefoniski, mutiski, elektroniski.
Pārskata periodā mājaslapu apmeklēja 31 056 interneta lietotāji, lapa tika apskatīta 124 200
reizes. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, mājaslapas apmeklētāju skaits ievērojami audzis
(2018.gadā mājaslapu apskatīja 2866 interneta lietotāji). Mājaslapas mūsdienīgais dizains būtiski
palielināja auditoriju un atpazīstamību lietotāju vidū.
Pārskata periodā LdNM bijis pieejams apmeklētājiem 311 dienas (2594 stundas, no kurām
599 stundas ārpus normālā darba laika, t.sk. sestdienās un svētdienās). LdNM ekspozīcijas un
izstādes apmeklētājiem bija pieejamas 6 dienas nedēļā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim – sestdienās no
plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00, pēc vajadzības muzejs bija atvērts arī svētku dienās, kā arī ārpus darba
laika.
Pārskata periodā sinagoga bija pieejama apmeklētājiem 268 dienas (1133 stundas, no kurām
49 stundas ārpus normālā darba laika, t.sk. sestdienās un svētdienās
Ludzas Lielā sinagoga bija pieejama apmeklētājiem no otrdienas līdz piektdienai no plkst.
13.00 līdz 17.00, sestdienās - no 10.00 līdz 14.00 (01.04.2019.- 31.10.2019.- sestdienās no 10.00 līdz
17.00).
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Kvalitāti un profesionalitāti muzeja pamatdarbības jautājumos nodrošina muzeja padomes un
komisijas. Pārskata periodā notikušas 6 Zinātniskās padomes, kurās izvērtē padarīto un plāno
turpmāko darbu, apspriež koncepcijas un plānus, risina aktuālos uzdevumus, 1 ražošanas sēde, 11
muzeja krājuma komisijas sēdes, kas izskata materiālu iekļaušanu muzeja pamatkrājumā vai
palīgkrājumā.
Kvalitātes standartu paaugstināšanu veicinājusi arī darbinieku kvalifikācijas celšana –
finansiālo iespēju robežās apmeklēti KM un citu iestāžu organizētie kursi un semināri.
Muzeja radošo projektu realizēšanai organizēta papildus finansējuma piesaiste, iesniedzot
projektus. Pārskata gadā tika realizēti divi kultūras projekti.

Nr.p.k.

Nosaukums

Iesniegšanas

Pieprasītais

Saņemtais finansējums

vieta

finansējums

(EUR)

(EUR)
1.

Izstādes “Par brīvu tēvzemi” izveide

VKKF

3290

2090

2.

Muzejpedagoģiskā

VKKF

2560

1700

programma

“Iespied savu vārdu ivritā”

2019.gadā saimniecības nodaļa organizēja un koordinēja saimniecisko darbību muzejā, veicot
saimnieciskā inventāra, materiālu iegādi, izmantošanu un inventarizāciju. Nozīmīgi un finansiāli
ietilpīgi darbi bija saistīti muzeja kāpņu rekonstrukciju, un speciālistu kabineta kosmētisko remontu.
Iegādātas darbam nepieciešamās iekārtas un instrumenti. 2018.gada nogalē - 2019.gada sākumā
“Rasa L” veica muzeja koka kāpņu atjaunošanu un telpas kosmētisko remontu par summu
15149,55 EUR.

Muzejs:
Nr.

Veicamais darbs

Termiņi

p.k.
1.

Izmaksas

Izpildītājs

EUR
Muzeja

1.stāva,

kāpņu

telpas

2.stāva

03.12.2018.-

remonts,

19.03.2019.

15149,55

“Rasa L”

kāpņu demontāža un jauno
kāpņu uzstādīšana, durvju
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uzstādīšana direktores
kabinetam
2.

3.

Remonts garderobē,

01.04.2019.-

speciālistu kabinetā

27.05.2019.

Graudu kuļmašīnas zobratu

09.04.2019.-

mehānisma un piedziņas

16.08.2019.

2271

Muzeja darbinieki

800

z.s. Saulaine

-

Muzeja darbinieki

mehānisma atjaunošana
4.

5.

Malkas zāģēšana,

04.06.2019.-

skaldīšana, likšana

18.09.2019.

Divzirgu griežamās

25.09.2019.

40

Muzeja darbinieki

Dūmistabas priekštelpas

28.10.2019.-

8

Muzeja darbinieki

klona grīdas remonts

15.11.2019.

Darbnīcas kosmētiskais

28.10.2019.-

170

Muzeja darbinieki

remonts

19.11. 2019.

kuļmašīnas mehānisma
pamatnes betonēšana
6.

7.

Dažādu kultūras pasākumu organizēšanai izveidojusies līdzekļu ekonomija 20 907 EUR, jo
pasākumos vairāk bija iesaistīti novada pašdarbnieki nevis pieaicinātie viesmākslinieki.
Saskaņā ar noteikumiem “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par
izciliem sasniegumiem kultūrā un sportā, un naudas balvu apmēru” plānotie līdzekļi 8 200 EUR, nav
izlietoti, balvas par sasniegumiem 2019.gadā piešķirtas un izmaksātas 2020.gada sākumā.
No plānotajiem līdzekļiem sabiedrisko organizāciju un biedrību atbalstam projektu
līdzfinansējumiem nav izmantoti līdzekļi 17 137 EUR, jo netika iesniegti pieprasījumi.
Pašvaldības budžeta sadaļā “Izglītība” izdevumi apgūti par 90.0% (precizētais plāns
10 281 600 EUR, izpilde 9 245 493 EUR).
Visās novada izglītības iestādēs gada darba samaksas fonds no pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem palielināts par viena mēneša apmēru atalgojumam par 2019.gada decembri. Sešu
pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai izlietoti 1 713 002 EUR, par 171 405 EUR vairāk nekā
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iepriekšējā gadā, t.sk. atlīdzībai 125 246 EUR, precēm un pakalpojumiem 2 4795 EUR, kapitālajiem
izdevumiem 21 364 EUR. Precēm un pakalpojumiem plānotie izdevumi nav apgūti par 46 647 EUR.
Salīdzinot ar 2018.gada izpildi, ēdināšanas izdevumi samazinājušies par 20 159 EUR, kaut gan
plānoti 2018.gada līmenī. Produktu iepirkuma rezultātā produktu cenas 2019.gadā kopumā bija
piedāvātas zemākas nekā 2018.gadā. Arī 2019.gadā samazinājās bērnu apmeklējums, salīdzinot ar
2018.gadu par 2 560 dienām mazāk.
Ludzas pilsētas pirmskolas izglītības iestādei “Rūķītis” 2019.gadā uzturēšanas izdevumiem
pašvaldība izlietojusi EUR 166710, salīdzinot ar 2018.gadu ir iztērēts par EUR 2992 vairāk. Piešķirta
un izlietota valsts mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 197964 un mācību līdzekļiem no valsts EUR 774.
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājusies par EUR
3655. No 2019.gada 1.septembra PII “Ŗūķītis” pedagogu darba alga ir noteikta EUR 860 par vienu
likmi, jo uz 2019.gada 1.septembri bija izveidojusies darba algas ekonomija, sakarā ar pedagogu
slimību. Pamatojoties uz 2016.gada 5.jūlija MK Noteikumiem Nr.455 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” ar 2019.gada 18.jūnija grozījumiem (Nr.270) zemākā mēneša darba algas likme ir
noteikta EUR 750. Uz 2020.gada 1.janvāri darbojas 5 grupas, īsteno 3 izglītības programmas un
iestādi apmeklē 83 audzēkņi.
Novada pārējo 5 pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai izlietoti pašvaldības līdzekļi
EUR 768808 kopsummā. 2019.gadā tika izlietoti pašvaldības naudas līdzekļi EUR 438148 apmērā
pedagogu darba samaksai. Atalgojums ir pieaudzis par EUR 48775, jo no 2019.gada 1.septembra PII
pedagogu darba alga no pašvaldības finansējuma ir pieaugusi no EUR 680 līdz EUR 750,
pamatojoties uz 2016.gada 5.jūlija MK Noteikumiem Nr.455 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”
ar 2019.gada 18.jūnija grozījumiem (Nr.270) zemākā mēneša darba algas likme ir noteikta EUR 750
visiem pedagogiem. No valsts mērķdotācijas 5-6 gadīgo apmācībai 2019.gadā piešķirti un izlietoti
EUR 132592, tas ir par EUR 3692 vairāk nekā 2018.gadā, jo 5-6 gadīgo apmācībām PII pedagogiem
ar 2019.gada 1.septembri atalgojums ir palielināts no EUR 710 uz EUR 750, pamatojoties uz
2016.gada 5.jūlija MK Noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” ar 2019.gada
18.jūnija grozījumiem (Nr.270).
Pirmsskolas izglītības iestādēm kopā 2019.gadā no valsts tika piešķirti un izlietoti EUR 2582
mācību līdzekļiem, bet no pašvaldības – EUR 7548. 2019.gadā pilsētas un lauku pirmsskolas
izglītības

iestādēs tika

veikti remotdarbi, tika izlietoti pašvaldības līdzekļi - PII „Pasaciņa”

EUR 23818 apmērā (bruģēts gājēju celiņš un jumta noteku remonts), PII „Namiņš” – EUR 21963
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apmērā tekošajiem remotiem un EUR 21187 servitūta ceļam un EUR 9703 ceļa seguma maiņa PII
teritorijā, Istras pagasta PII - EUR 1737 (iekštelpu remontam).
Ar 2019.gada 1.septembri PII pedagogiem no pašvaldības finansējuma par pakāpēm netiek
veiktas piemaksas, jo darba algas palielinājums ir (no EUR 680 uz EUR 750) 70 EUR par likmi.
Pilsētas 3 pirmsskolas izglītības iestādēs darbojas 22 grupas, audzēkņu skaits 417. Lauku 3
pirmsskolas izglītības iestādēs darbojas 5 grupas, audzēkņu skaits ir 70. Salīdzinot ar iepriekšējo
mācību gadu audzēkņu skaits nedaudz samazinājies gan pilsētās, gan lauku PII.
Vispārizglītojošo skolu uzturēšanai izlietoti 5 202 906 EUR, par 1 013 475 EUR vairāk nekā
2018.gadā.
Vislielākais izdevumu palielinājums, īstenojot projektu “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides modernizācija”, ir Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecības izmaksas, tomēr
nav izlietoti 626 012 EUR. Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīts 2019.gada
30.decembrī, apmaksa par decembra mēneša izpildītiem darbiem un noslēguma norēķina izdevumi
plānoti 2020.gadā.
2019.gada nogalē uzsākti Ludzas pilsētas ģimnāzijā divi Erasmus skolu partnerības projekti,
plānotie izdevumi 57 242 EUR apgūti par 17.5%, nav izlietots finansējums atlīdzībai 3 167 EUR un
precēm un pakalpojumiem 44 051 EUR.
Ludzas novadā 2019.gadā ir samazinājies vispārizglītojošo skolu skaits. Ar 2019.gada
31.augustu tika likvidēta Ludzas novada vakara vidusskola.
Novada 3 vispārizglītojošo skolu uzturēšanai 2019.gadā izlietoti no pašvaldības finansējuma
EUR 1031713 (t.sk. ietilpst Ludzas novada vakara vidusskolas uzturēšanas izdevumi līdz slēgšanai).
Salīdzinot ar 2018.gadu uzturēšanas izdevumi ir samazinājušies par EUR 115605, sakarā ar skolu
slēgšanu. Ar 2019.gada 1.septembri Ludzas 2.vidusskolā ir akreditēta neklātienes programma, kur
mācās 67 audzēkņi. Skolēnu skaits uz 2019.gada 1.septembri ir 1172. Skolēnu skaits uz 2020.gada
1.janvāri – 1174, salīdzinot ar 2019. gada 1.janvāri, skolēnu skaits samazinājies par 17 skolēniem.
Pamatojoties uz 2016.gada 5.jūlija MK Noteikumiem Nr.455 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” ar 2019.gada 18.jūnija grozījumiem (Nr.270) zemākā mēneša darba algas likme
pedagogiem ir noteikta

EUR 750. Tāpat kā iepriekšējos gados arī 2019.gadā no pašvaldības

finansējuma tiek apmaksāta darba samaksa sociālajiem pedagogiem, sporta organizatoriem un
pagarinātās dienas grupas pedgogiem, pašvaldība šim mērķim 2019.gadā ir izlietojusi finansējumu
EUR 71631 apmērā, salīdzinot ar 2018.gadu, tas ir par EUR 14377 vairāk.
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2019.gadā skolās materiālās bāzes nostiprināšanai bibliotēkām iegādātas mācību grāmatas
EUR 17146 no valsts līdzekļiem, no pašvaldības līdzekļiem – EUR 176, jo ir pietiekošs valsts
finansējums, mācību līdzekļi – EUR 8760 no valsts un EUR 8804 no pašvaldības līdzekļiem,
inventārs - EUR 17355 kopsummā, iegādāti pamatlīdzekļi (t.sk.datortehnika) - EUR 11258.
Profesionālās ievirzes izglītības četru iestāžu uzturēšanai izdevumi apgūti par 90.7%
(precizētais plāns 1 751 600 EUR, faktiskā izpilde 1 588 687 EUR).
Sakarā ar to, ka ieilga projekta saskaņošanas process ar projekta partneriem, 2019.gadā nav
uzsākts īstenot J.Soikāna Ludzas mākslas skolas projekts “Jauni amatnieki par tradicionālo iemaņu
saglabāšanu un attīstību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbībā” (CraftWays), nav
saņemt projekta avansa maksājums un nav izlietots plānotais finansējums 121 132 EUR, t.sk.
atlīdzībai 8 194 EUR, precēm un pakalpojumiem 1 474 EUR, kapitālajiem izdevumiem 46 466 EUR
un maksājumiem partneriem (transferti) 52 398 EUR.
Nav izlietots projekta “Proti un dari” plānotais finansējums atlīdzībai 4 931 EUR.
Transporta daļas uzturēšanai izlietoti 285 747 EUR. Izveidojusies līdzekļu ekonomija
degvielas iegādei 8 626 EUR, un nav iegādātas divas vieglās automašīnas, plānotie izdevumi
21 981 EUR, jo iepirkuma procedūra veikta gada beigās un līgums par automašīnu iegādi noslēgts
2020.gada janvārī.
Nav izlietots projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
finansējums 22 071 EUR, t.sk. atlīdzībai 15 614 EUR un pārējiem izdevumiem 6 456 EUR.
Norēķiniem

par

izglītības

iestāžu

sniegtajiem

savstarpējiem

norēķiniem

izlietoti

24 8293 EUR, par 17 593 EUR vairāk nekā 2018.gadā, palielinājušās citu pašvaldību skolu un
pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas.
Ar 2019.gada 1.septembri profesionālās ievirzes skolās (mākslas, mūzikas un sporta skolās)
un interešu (Bērnu un jauniešu centrs) izglītībā pašvaldība ir noteikusi pedagogu atalgojumu
750 EUR par vienu likmi, tā kā to paredz MK noteikumi par pedagogu atalgojumu. Tāpat kā
vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, arī profesionālās ievirzes skolās ar
2018.gada 1.septembri tiek mainīta piemaksu kārtība par kvalitātes pakāpi pedagogiem. Tāda pati
piemaksa paliek tiem pedagogiem, kuri kvalitātes pakāpi ieguvuši līdz 2017.gada 9.augustam t.i. par
3.pakāpi piemaksā EUR 45 par vienu likmi, bet par 4.pakāpi – EUR 114, bet pedagogiem, kuri
ieguvuši pakāpi pēc 2017.gada 9.augusta nosaka ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu izveidota
komisija.
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Ludzas Mūzikas pamatskolā uz 2019.gada 1.janvāri audzēkņu skaits bija 185, t.sk.
sākumskolas klasēs 84 audzēkņi. Uz 2020.gada 1.janvāri audzēkņu skaits bija 184 skolēni, t.sk.
sākumskolas klasēs vispārizglītojošā programmā 81 skolēns. Skola īsteno 11 profesionālās ievirzes
programmas un 1 vispārizglītojošo programmu.
Ludzas Mūzikas pamatskolā audzēkņu sagatavošanai un mūzikas pedagogu darba samaksai
izlietoti pašvaldības līdzekļi – EUR 57905, vecāku līdzfinansējums EUR 11493, kas ir 16,5% no
kopējās pedagogu darba samaksas (2018.gadā 22%). Salīdzinot ar 2018.gadu pašvaldība mūzikas
pedagogu atalgojumam ir izlietojusi par 11767 EUR vairāk, jo palielinājusies darba algas likme no
710 EUR līdz 750 EUR. Skolas direktoram un vietniekam ir noteikta darba alga pēc skolēnu skaita,
kā to paredz MK pedagogu darba samaksas noteikumi.
Ludzas Mūzikas pamatskolas uzturēšanai 2019.gadā no pašvaldības tika izlietoti
EUR 123823. Kā arī no pašvaldības finansējuma tika izlietots inventāram un tautas tērpiem –
EUR 3614, pamatlīdzekļiem kopā – EUR 23354, no tiem mācību grāmatām – EUR 436, mūzikas
instrumentiem EUR 10500, datortehnikai EUR 1888, spēļu laukuma ierīkošanai EUR 6305, arhīva
plauktiem EUR 4225. Mācību līdzekļiem pašvaldība apmaksājusi EUR 1805.
J.Soikāna Ludzas mākslas skolā audzēkņu skaits uz 2019.gada 1.septembri bija 249
profesionālās ievirzes programmās un 47 mācījās

mākslinieciskās fantāzijas akadēmijā. Uz

2020.gada 1.janvāri audzēkņu skaits bija 291 skolēns, t.sk. mākslinieciskās fantāzijas akadēmijā 48
skolēni. Skola īsteno 3 izglītības programmas. Ar katru gadu skolēnu skaits pieaug.
Mākslas skolas uzturēšanai 2019.gadā no pašvaldības tika izlietoti EUR 88076. Mākslas
skolas pedagogu darba samaksai izlietoti pašvaldības līdzekļi – EUR 53771 un vecāku
līdzfinansējums EUR 16665 , kas ir 31% no kopējās pedagogu darba samaksas ( 2018.gadā – 32%).
No 2014.gada 1.septembra J.Soikāna Ludzas mākslas skola īsteno jaunu izglītības programmu, ko
finansē pašvaldība, 2019.gadā pedagogu atalgojumam šajā programmā tika izlietoti EUR 6520, jo
palielinājusies pedagogu darba algas likme (2015.gadā finansējums bija – EUR 4320, 2016.gadā –
EUR 5720, 2017.gadā – EUR 6129, 2018.gadā - 6260). No pašvaldības līdzekļiem finansējums
inventāram – EUR 4092, mācību līdzekļiem un mācību grāmatām – EUR 7243, pamatlīdzekļiem
(datortehnikai) – EUR 2775.
Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra uzturēšanai izlietoti EUR 120199. Uz 2019.gada
1.septembri skolēnu skaits bija 363. No pašvaldības līdzekļiem pedagogu darba samaksai ir izlietoti
kopā EUR 51489, kas sastāda 30% no kopējā finansējuma (direktors 1 likme, direktora vietnieks
0,75 likmes, metodiķis 0,25 likmes un interešu izglītības pedagogs 1,6 likmes). Ar 2019.gada
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1.septembri ir palielinājies pedagogu finansējuma apmērs no pašvaldības līdzekļiem par EUR 8322,
jo valsts finansējums ir nepietiekams. No 2019.gada 1.septembra interešu izglītības pedagogu
finansējums ir pieaudzis no EUR 710 līdz EUR 750 par 1 likmi.

No pašvaldības līdzekļiem

2019.gadā tautas tērpiem izlietots – EUR 7247, pamatlīdzekļiem – EUR 4957, mācību līdzekļiem –
EUR 3732.
Ludzas novada Sporta skolas uzturēšanai izlietoti EUR 211945 no pašvaldības finansējuma.
Skolā darbojas 41 grupa: svarcelšana – 4 grupas, vieglatlētika - 12 grupas, handbols – 19 grupas,
futbols – 6 grupas, tās ir profesionālās ievirzes izglītības programmas, kas saņēmušas Izglītības un
zinātnes ministrijas licences. Pavisam skolā nodarbojas 568 audzēkņi, kur skolēni iesaistījušies
profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē. Sporta skolā tiek īstenota interešu izglītības
programma cīņā, šajā programmā nodarbojas 8 skolēni, to finansē valsts. No pašvaldības līdzekļiem
sporta skolas pedagogu darba samaksai izlietoti EUR 38926, kas sastāda 16% no kopējā
finansējuma. (2018.gadā – 19%). t.sk.ietilpst divas interešu izglītības programmas, kur nodarbojas 20
skolēni. Pedagogiem pašvaldības finansējums salīdzinot ar 2018.gadu ir pieaudzis par EUR 8317, jo
ir palielinājusies darba algas likme no EUR 710 līdz EUR 750 par 1 likmi. No pašvaldības
līdzekļiem tika iegādāts sporta inventārs – EUR 5544 apmērā, iegādāti sporta tērpi - EUR 7883,
veikts elektroinstalācijas remonts pr EUR 1100, iegādāts trenažieris par EUR 5000 un pārējie
pamatlīdzekļi – EUR 3965.
Transporta daļas uzturēšanai izlietoti 285 747 EUR. Izveidojusies līdzekļu ekonomija
degvielas iegādei 8 626 EUR, un nav iegādātas divas vieglās automašīnas, plānotie izdevumi
21 981 EUR, jo iepirkuma procedūra veikta gada beigās un līgums par automašīnu iegādi noslēgts
2020.gada janvārī.
Nav izlietots projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
finansējums 22 071 EUR, t.sk. atlīdzībai 15 614 EUR un pārējiem izdevumiem 6 456 EUR.
Norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem savstarpējiem norēķiniem izlietoti 24 8293
EUR, par 17 593 EUR vairāk nekā 2018.gadā, palielinājušās citu pašvaldību skolu un pirmsskolas
izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas.
Budžeta sadaļā “Sociālā aizsardzība” izdevumi apgūti par 92.2% (precizētais plāns
2 328 177 EUR, izpilde 2 146 641 EUR).
Izdevumi par asistentu pakalpojumu nodrošināšanu apgūti par 91%, neapgūtā summa
24 093 EUR ir pakalpojumu apmaksai par decembra mēnesi. Pakalpojuma sniegšanas
administratīvajiem izdevumiem izlietoti 18 269 EUR.
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Sociālās aprūpes centra “Ludza” uzturēšanai, salīdzinot ar 2018.gadu izlietots par
80 120 EUR vairāk (neiekļaujot 2018. gadā realizētā projekta izdevumus kapitālajam remontam
71 156 EUR), jo darbiniekiem izmaksāta decembra mēneša alga un tika remontētas un papildus
iemītnieku uzņemšanai iekārtotas telpas ēkā Isnaudas pagasta Istalsnā. Jaunajās telpās 2020.gada
sākumā varēs uzņemt 25 iemītniekus.
Pašvaldība dažādu pabalstu izmaksai 2019.gadā plānoja izlietot pamatbudžeta līdzekļus
370 433 EUR, izlietoti 314 935 EUR, līdzekļu ekonomija 55 498 EUR, t.sk. pabalstiem garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 9 704 EUR, dzīvokļa pabalstiem 13 377 EUR, pabalstiem
ģimenēm ar bērniem 13 897 EUR u.c.
Gada laikā samazinājies audzēkņu skaits, kuri ievietoti Madonas novada Bērnu un jauniešu
ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā “Ozoli”, divi audzēkņi sasnieguši pilngadību un jauni nav
ievietoti, līdzekļu ekonomija 4 919 EUR.
2019.gadā uzsākts īstenot ERAF projekts “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
izveide Ludzā”. Administratīvās ēkas daļas pārbūves par dienas centru būvdarbiem izlietoti
323 897 EUR.

2.2. Pašvaldības saistības
2018. gadā tika ņemti aizņēmumi no Valsts kases 2 349 450 EUR šādiem mērķiem:


ELFLA projekts “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā” –
346 215 EUR;



ERAF projekts "Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšana Ludzas, Kārsavas un Ciblas
novados"- 247 459 EUR;



Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas
pilsētā" līdzfinansējuma nodrošināšanai - 75 015 EUR;



Tehniskā projekta "Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecība" izstrāde -76 565 EUR;



Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecība – 213 057 EUR;



ELFLA projekta "Sociālās aprūpes centra "Ludza" infrastruktūras pilnveidošana" īstenošana 53 250 EUR;



ELFLA projekts “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā” II kārta –
434 452 EUR;
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ELFLA "Aprīkojuma iegāde Ludzas novada pagastu bibliotēkām iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai"- 27 072 EUR;



ERAF projekta "Rīteiropas vērtības" īstenošanai- 142 746 EUR;



ERAF projekta “Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”284 367 EUR;



Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LLI-325) "Inovatīva degradēto
teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai" (investīciju daļas) īstenošanai 134 252 EUR;



ERAF projekta "Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā" īstenošana - 200 000 EUR;



Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo transportu iegāde - 115 000 EUR.
2019. gadā noslēgti līgumi ar Valsts Kasi par šādu aizdevumu saņemšanu:
1) SIA “Ludzas apsaimniekotājs” pamatkapitāla palielināšana Kohēzijas fonda projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai 2 456 544 EUR (aizdevuma
līgums Nr.A2/1/19/79, 2019.gada 25.janvāris);
2) ERAF projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija”
2 421 587 EUR (aizdevuma līgums Nr.A2/1/19/1271, 2019.gada 10.maijs);
3) ERAF projekta “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā” 175993
EUR (aizdevuma līgums Nr.A2/1/19/1271, 2019.gada 10.maijs).
2020.gadā noslēgts līgums ar Valsts Kasi par aizdevuma saņemšanu EKII projekta
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas
pilsētā” īstenošanai 145 779 EUR (aizdevuma līgums Nr.A2/1/20/12, 2020.gada 4.februāris).
Ludzas pilsētas domes saistību apmēru uz 2020.gada 1.jūniju raksturo 3.pielikums.
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3. Finanšu pārskats
2019.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 54 794 210 EUR. Salīdzinot ar
iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma palielinājusies par 4 828 249 EUR, skatīt
4.pielikumu.
Pārskata gadā pamatlīdzekļu bilance palielinājusies par 2 911 199 EUR jeb 7.5 % salīdzinot
ar iepriekšējo periodu.
Zeme un būves
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu posteņa “Zeme un būves” bilances vērtība ir
palielinājusies par 1 743 914 EUR, tai skaitā būtiskākie (būtiskums 75 000 EUR) darījumi ir:
-

pārklasificētas no ieguldījuma īpašumiem uz pamatlīdzekļiem līdz šim neizmantota
nekustamā īpašuma “Ābelīte” ēkas sakarā ar vadības lēmumu izvietot tajās sociālās
aprūpes centra “Ludza” filiāli – 1 104 235 EUR,

-

pārkalsificētas Ludzas novadpētniecības muzeja krājumu sastāvā esošās brīvdabas ēkas
un būves no konta “Literārie un mākslas oriģināldarbi, kultūras un mākslas priekšmeti” –
271 693 EUR.

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu bilances vērtība ir 31 181 EUR, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu samazinājumies par 4 029 EUR.
Pārējie pamatlīdzekļi
Pārtējo pamatlīdzekļu bilances vērtība ir 2 793 830 EUR, salīdzinot ar iepriekšējo gadu
samazinājumies par 165 674 EUR. Būtiskākais darījums – iegādāta datortehnika un sportya laukuma
aprīkojums ERAF projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācībi vides modernizācija”
ietvaros – 228 186 EUR.
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība
Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības bilances vērtība ir 3 467 416 EUR,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājusies par 1 497 782 EUR, tai skaitā būtiskākie darījumi:
-

pabeigti Pildas pamatskolas siltināšanas būvdarbi 693 863 EUR,

-

Dagdas ielas Ludzā rekonstrukcijas darbi 2019.gadā 347 278 EUR.

-

pieņemta ekspluatācijā Dagdas iela Ludzā (t.sk. inženierkomunikāciju tīkli) 949079 EUR,

-

daudzfunkcionālā dienas centra izveide 423 287 EUR,

-

Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecība 2 455 208 EUR,
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-

Veikti Ludzas pilsdrupu konservācijas darbi 2019.gadā 189 394 EUR,

-

Pieņemti ekspluatācijā Ludzas pilsdrupu konservācijas darbi 395 061 EUR.

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi
Turējumā nodoto valsts un pašvaldības īpašumu bilances vērtība ir 1 151 048 EUR,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājumies par 120 956 EUR.
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Bioloģisko un pazemes aktīvu bilances vērtība ir 179 173 EUR, salīdzinot ar iepriekšējo gadu
samazinājumies par 40 320 EUR. Būtiskākais darījums – atsavināšanai nodoto mežaudžu uzskaites
vērība 40 477 EUR.
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Ilgtermiņa noguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos bilances vērtība ir 1 895 EUR, salīdzinot
ar iepriekšējo gadu samazinājumies par 429 EUR.
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Avansa maksājumu par pamatlīdzekļiem bilances vērtība ir 29 841 EUR, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu palielinājumies par 911 EUR.
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, palielinājušies par 1 403 793 EUR ilgtermiņa finanšu
ieguldījumi.
Uz pārskata
Aktīvs

perioda
beigām

1

Uz pārskata

Izmaiņas

gada sākumu

( +, - )

3

4

5

6 784 350

5 380 557

1 403 793

3 589 600

2 374 898

1 214 702

3 109 882

2 920 791

189 091

84 868

84 868

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā
( 1.+2.+3.)
1. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā

un

vērtības

samazinājums

radniecīgo

kapitālsabiedrību kapitālā
2. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību
kapitālā

un

vērtības

samazinājums

asociēto

kapitālsabiedrību kapitālā
3. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
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SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbības veidi ir ūdens ieguve, attīrīšana un sadale;
notekūdeņu savākšana un apstrāde; atkritumu savākšana un apstrāde; namu apsaimniekošana;
siltuma sadale; labiekārtošanas, apzaļumošanas un apbedīšanas pakalpojumi; būvniecība.
SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" 2019.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir
zaudējumi

35 293 EUR, 2018.gada zaudējumi 189 924 EUR. 2019.gada neto apgrozījums ir

2 626 697 EUR, kas salīdzinājumā ar 2018. gadu (2 539 637 EUR) ir palielinājies par 3.4%.
Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis.
2019.gada saimnieciskā gada finansiālie rāditāji pa ražošanas iecirkņiem:
- ūdensvads - EUR (12 394);
- kanalizācija - EUR (40 850);
- sanitārā attīrīšana - EUR 12 438;
- otrreizējās pārstrādes izejvielu savākšana - EUR (26 227);
- namu apsaimniekošana - EUR 39 396;
- siltums - EUR 38 191;
- siltums (Latgales šķērsiela) - EUR (13 380);
- apzaļumošana, labiekārtošana un apbedīšana - EUR 6 634;
- būvdarbi - EUR (65 875);
- ceļu uzturēšana - EUR 6 905;
- gāzes saimniecība - EUR (3 298);
- pārējā komercdarbība un citi ienākumi - EUR 23 167.
Ūdensvada un kanalizācijas iecirknis 2019.gadu ir noslēdzis ar negatīvu rezultātu, bet tas ir
būtiski mazāks kā gadu iepriekš. Salīdzinot ar 2018. gadu ieņēmumi palielinājušies par 40 586 EUR,
bet izmaksu būtisks pieaugums nav noticis. 2018. gada nogalē tika iesniegts Ūdenssaimniecības
tarifa projekts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. 2019.gadā izskatīti un apstiprināti
jauni ūdensapgādes pakalpojumu un kanalizacijas pakalpojumu tarifi. Tarifi stājās spēkā no
2019.gada 1.jūnija. Ūdens kvalitātes uzlabošanai 2019. gadā nomainīts ūdens sagatavošanas iekārtas
filtrējošais materiāls, notekūdeņu kvalitātes uzlabošanai uzstādīta fosfora samazināšanas iekārta.
Sanitārās attīrīšanas iecirknis nostrādāja ar peļņu. 2019.gadā tarifi palielināti par sadzīves
atkritumu apglabāšanas maksas pieaugumu SIA ,,ALAAS" atkritumu poligonā. Samazināti
izdevumi, kam par pamatu ir izmaksu optimizācija.
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Otrreizējās pārstrādes izejvielu savākšana ir noslēgusies ar zaudējumiem. Par pamatu tam
iepirkuma cenu samazinājums.
Siltumapgādes iecirknis 2019.gadu ir noslēdzis ar peļņu. Ar zaudējumiem nostrādāja Latgales
šķērsielas katlu māja. Palielinājās izmaksas, jo pieauga kurināmā iegādes izdevumi un norakstīti
mirušo iedzīvotāju parādi.
Apzaļumošanas un labiekārtošanas iecirknis nostrādāja ar peļņu. Salīdzinājumā ar 2018.gadu
ieņēmumi samazinājās par 1246 EUR, bet pieauga izmaksas par 8 287 EUR.
2019.gadu namu apsaimniekošanas iecirknis noslēdza ar peļņu. 2019.gadā paaugstināti namu
apsaimniekošanas tarifi .
Būvdarbu iecirknis 2019.gadu noslēdza ar zaudējumiem. Zaudējumi ir saistīti ar darbu
apjoma samazināšanos.
Ceļu iecirknis 2019.gadu noslēdza ar peļņu. Salīdzinājumā ar 2018.gadu par 56 805 EUR
samazinājās ieņēmumi.
2019.gadā veikts ieguldījums SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" pamatkapitālā
1 249 995 EUR, t.sk. Kohēzijas projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”
īstenošanai

1 209 995 EUR un 40 000 EUR Eiropas Savienības projekta “Ūdenssaimniecības

attīstība Ludzā” kredīta atmaksai.
Uzņēmuma attīstība galvenokārt ir saistīta ar ārējiem faktoriem, kurus nosaka sabiedrisko
pakalpojumu cenu regulējums, inflācija, kredītiespējas, konkurence, kā arī zemā iedzīvotāju
maksātspēja. Uzņēmuma darbību ietekmē arī normatīvie akti – valsts noteiktu licenču, atļauju,
kvalifikācijas sertifikātu nepieciešamība uzņēmējdarbības veikšanai.
SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" 2020.gadā plāno turpināt darboties ilgtermiņa mērķu
sasniegšanas virzienā: uzņēmuma modernizācija, ekoloģisko problēmu risināšana, pakalpojumu
klāsta paplašināšana, kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšana, uzņēmuma pozitīvā tēla veidošana
un stiprināšana. Līdz ar to ir ieplānotas sekojošas aktivitātes:
- nodrošināt ražošanas bāzes maksimāli racionālu izmantošanu; turpināt materiāli tehniskā
nodrošinājuma

atjaunošanu

un

modernizāciju

(autotransporta

iegāde,

bāzes

teritorijas

labiekārtošana);
- maksimāli izmantot ES projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā"
dotās iespējas, paplašinot patērētāju loku un nodrošinot iespēju visiem pilsētas iedzīvotājiem
izmantot ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumus ;
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- veikt ūdens patēriņa uzskaites un kontroles sistēmu kompjuterizāciju, kas dos iespēju
kontrolēt sistēmu darbu;
- uzstādīt Saules paneļu spēkstaciju elektrības ražošanai.
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu ir
palielinājusies par 189 091 EUR, jo SIA “Ludzas medicīnas centrs” gadu beidza ar peļņu 450 578
EUR, kas palielināja pašvaldībai piederošo kapitāldaļu vērtību par 189 486 euro. SIA “Ludzas
tūrisma aģentūra zaudējumi 2018.gadā – 1 255 euro, kā rezultātā pašvaldības kapitāldaļu vērtība
samazinājās par 395 euro.

4. Zvērināta revidenta ziņojums par pašvaldības 2019. gada pārskatu
Ludzas novada pašvaldības 2019.gada pārskata revīzijas veikšanai tika uzaicināta SIA „Nexia Audit
Advice”.
Neatkarīgu revidentu ziņojums
Rīgā
Dokumenta datums ir tā elektoniskās parakstīšanas laiks

Nr.LNP-19-19/RZ

Ludzas novada domei
Atzinums
Mēs esam veikuši Ludzas novada pašvaldības (turpmāk - „Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā
ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:


pārskatu par finansiālo stāvokli 2019.gada 31.decembrī (bilance);



pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2019.gada
31.decembrī;



pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī;



naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī;



finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmatvedības
uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu
instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Ludzas novada
Pašvaldības finansiālo stāvokli 2019.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un
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naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī, saskaņā ar Ministru Kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos
starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk – ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti
šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par finanšu pārskata
revīziju”.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes
izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības
standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir
piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas
pakalpojumu

likumā un Starptautiskā Profesionālu

grāmatvežu ētikas

kodeksā

(tostarp

Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārējos profesionālāsētikas principus un un
objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu
atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Pašvaldība svadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informāciju ietver”:


vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā;



budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā.

Cita informācija neietver finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšupārskatu. Mūsu
atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda
veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības
saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot,
izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā
iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par
Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu
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pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā
būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums ir
sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19.jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām
procedūrām, mūsuprāt:


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



vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu
Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu
saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu
iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas
neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt
darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien nav plānota Pašvaldības pievienošana
citai pašvaldībai vai sadalīšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu pārskata
sagatavošanas pārraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai
krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums.
Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar
ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai
kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai
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visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo finanšu
pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un
ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:


identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ
radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku
mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu
pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas radītas
neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert slepenas
norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas
sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;



iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par
Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;



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



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



izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā
atklāto informāciju un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata tā pamatā esošos
darījumus un notikumus;



iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iestāžu finanšu
informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par
34

Ludzas novada pašvaldības 2019.gada publiskais pārskats

Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par
mūsu revidentu atzinumu.
Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto
revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem
iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā.

SIA „Nexia Audit Advice”
Licence Nr. 134
Biruta Novika
Valdes locekle
atbildīgā zvērināta revidente, sertifikāts Nr. 106
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Biruta Novika, 29157759
biruta.novika@nexia.lv

5. Ludzas novada domes lēmums par 2019. gada pārskatu
2020.gada 30.aprīļa Ludzas novada domes sēdē tika apstiprināts Ludzas novada pašvaldības
2019.gada pārskats.
2020.gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr. 8, 12.§ izraksts

Par Ludzas novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 23.aprīļa kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
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Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne); PRET - nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības 2019.gada pārskatu:
1. Ludzas novada pašvaldības bilanci uz 2019.gada 31.decembri ar aktīviem EUR 54 794
210, pašu kapitālu EUR 36 955 299 un saistībām EUR 17 589 184 saskaņā ar 1.pielikumu;
2. 2019.gada pamatbudžeta gada izpildes rezultātu EUR 4 496 068 apmērā saskaņā ar
2.pielikumu un 3.pielikumu.
Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

E.Mekšs

Protokoliste

(personiskais paraksts)

I.Vonda

2019.gada Ludzas novada pašvaldības gada pārskats pilnā apjomā pieejams Ludzas novada
domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā.

6. Veiktie pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā
6.1 Sabiedriskā transporta organizēšana

Ludzas novada teritorijā sabiedriska transporta pakalpojumus reģionālās vietējas nozīmes
maršrutos sniedz viens pārvadātājs – SIA „Ludzas ATU”, nodrošinot pakalpojumu pieejamību visa
bijušā rajona teritorijā.
Bijušā Ludzas rajona sabiedriskā transporta pakalpojumu reģionālās vietējās nozīmes
maršrutu tīkls sastāv no 18 autobusu maršrutiem, kas nodrošina iespēju iedzīvotājiem nokļūt uz tiem
nepieciešamo galamērķi.
Bez tam sabiedriska transporta pakalpojumus sniedz “Daugavpils autobusu parks ”SIA” un
“Norma-A” SIA, kuri organizē iedzīvotāju pārvadāšanu starppilsētu maršrutos.
Lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu novada mācību un pirmskolas izglītības iestādēs ir
izveidoti 13 skolēnu maršruti, ar pašvaldības autobusiem tiek pārvadāti ap 153 skolēnu un
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pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi. Gada laikā ārpus Ludzas novada tika organizēti 538 braucieni
ar autobusiem un automašīnām.

6.2 Vides aizsardzība

Divas reizes gadā (aprīlī un oktobrī) noorganizētas vides sakopšanas akcijas, piedāvājot
iedzīvotājiem bez maksas izmest lielgabarīta un citus atkritumus, nevis novietot tos atkritumiem
nepiemērotās vietās.
Vasaras mēnešos aktīvi apsekota pilsētas teritorija un iedzīvotāji tika brīdināti par to, ka
jākopj savi īpašumi, jāpļauj zāle u.tml. Tika sastādītas brīdinājuma vēstules un tiem, kas pārkāpumus
nenovērsa, tika sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.
Iedzīvotājiem un komersantiem dota iespēja oficiāli zvejot Ludzas novada publiskajos ezeros
un privātajos ezeros ar tīkliem un murdiem.
Sastādītie protokoli, izsniegtās atļaujas
Nr.p.k.
1.

Veiktie darbi

2019.gads

Sastādītie protokoli par „Ludzas novada teritorijas kopšanas un
būvju uzturēšanas noteikumiem”, par “Dzīvnieku labturības prasību

5

neievērošanu”
2.

Nosūtītas vēstules par teritorijas sakopšanu

30

3.

Nosūtītas vēstules par citiem jautājumiem

60

4.

Izsniegtas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

1

5.

Izsniegtas speciālās atļaujas (licences) komerciālajai zvejai

5

6.

Sagatavoti lēmumi par koku ciršanu

10

7.

Sagatavoti lēmumi par rūpnieciskās zvejas tiesībām

46

8.

Sagatavoti rūpnieciskās zvejas tiesību līgumi, protokoli

46
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6.3 Pašvaldības autoceļu infrastruktūra

Saskaņā ar likumu „Par autoceļiem” pēc to nozīmes ceļus iedala valsts, pašvaldības,
uzņēmumu un māju ceļos. Valsts autoceļu kopējais garums Ludzas novadā ir 339,436 km, no kuriem
valsts galvenais autoceļš – 40.950 km garumā, 2 reģionālie (1. šķiras) autoceļi – 67,920 km garumā,
vietējie (2.šķiras) autoceļi – 230,566 km garumā. Ludzas novadā ir 68,00 km meža ceļu, kas ir AS
„Latvijas Valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecības pārraudzībā.
Ludzas novada pašvaldības ceļu un ielu kopējais garums ir 545.42 km. Lielākais ielu garums
Ludzas novadā ir Ludzas pilsētā – 49.707 km, no kuriem 27.97 km ir asfaltētas.
Pašvaldības autoceļu ikdienas un periodisko uzturēšanu veic gan pašvaldība, izmantojot savā
rīcībā esošo tehniku un darbiniekus, gan arī pērkot ceļu uzturēšanas pakalpojumus no uzņēmumiem.
Ludzas pilsētā ielu ikdienas uzturēšanas darbus veic SIA „Ludzas apsaimniekotājs”, tranzītielas –
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”. Savas ceļu uzturēšanas tehnikas ziemas periodā nav Pureņu
pagastā, par ikdienas ceļu uzturēšanas darbiem tiek slēgti līgumi ar SIA „Agroķīmija” un SIA
”Latvijas Autoceļu uzturētājs”.
Autoceļu fonda budžets, EUR
Valsts budžeta dotācija

2018.gads

2019.gads

2020.gads

549919

549919

549919

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

6.4 Nekustamie īpašumi

Apsekoti pašvaldības brīvie dzīvokļi, organizēti dzīvokļu remonti, kur konstatēta to
nepieciešamība.
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No pašvaldības dzīvokļu īrniekiem 2019.gadā saņemti 94 iesniegumi (ar lūgumiem veikt
logu, apkures radiatoru, dzīvokļu ārdurvju nomaiņu, krāšņu pārmūrēšanu u.c.). Pirms atbilžu
gatavošanas visi dzīvokļi tika apsekoti. Un sniegtas atbildes.
Izskatīti 8 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieteikumi uz pašvaldības līdzfinansējumu ”Par
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” un sagatavoti lēmumu projekti par līdzfinansējuma piešķiršanu.
Izskatīti saņemtie nedzīvojamo telpu nomas iesniegumi un gatavoti lēmuma projekti uz domi.
Izskatīti jautājumi par pašvaldības brīvo dzīvokļu apsaimniekošanas un apkures apmaksu un gatavoti
lēmuma projekti uz domi.
Apmeklētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku kopsapulces.

7.

Pašvaldības līdzdalība projektos, investīciju piesaiste
7.1 Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

Viena no pašvaldības attīstības prioritātēm ir uzņēmējdarbības attīstība. Uzņēmējdarbības vides
sakārtošana un uzņēmējdarbības attīstības veicināšana ir viens no svarīgākajiem Ludzas novada
pašvaldības attīstības plānošanas uzdevumiem.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un atbalstītu vietējos uzņēmējus 2011.gada 24.februārī
tika pieņemti saistošie noteikumi Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas
novadā”.
Uz Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra bāzes ir izveidota
Latgales plānošanas reģiona struktūrvienība - Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC). LUC ietvaros
Ludzas novadā 2019.gadā darbojas komercdarbības konsultants Boriss Varlamovs, kurš:


Sniedz konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un ar to saistītiem jautājumiem;



Sniedz konsultācijas par dažādu valsts un pašvaldība institūciju pakalpojumiem (“birokrātijas

gids”);


Sniedz konsultatīvu atbalstu piemērotu industriālo zonu, ražošanas telpu, pakalpojuma

sniegšanas vietas atrašanos potenciāliem investoriem un uzņēmējiem;
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Ludzas novada pašvaldībā tika rīkots biznesa ideju konkurss “Esi uzņēmējs Ludzas novadā
2019”, kurā tika saņemti 8 biznesa ideju pieteikumi, no kuriem tika atbalstītas 5 biznesa idejas par
kopēju summu 10 000 EUR.
Tika rīkots pasākums “Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2018”. 10 nominācijās tika
saņemti 12 pieteikumi,.
Ludzas novada pašvaldība 26.01.2012. apstiprināja nolikumu “Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība”, lai atbalstītu biedrības, nodibinājumus, reliģiskās
organizācijas projektu īstenošanā un sabiedrisko aktivitāšu atbalstīšanā. 2019.gadā tika saņemti un
izskatīti 42 iesniegumi. Atbalsts tika piešķirts 20 sabiedriskām organizācijām par kopējo summu
4 565 EUR.
Ludzas novada pašvaldība 10.07.2013. apstiprināja saistošos noteikumus Nr.17 „Par
pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, ēku
fasāžu krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa „Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošajām ēkām, kā arī Latvijas Valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām Ludzas novadā”. Pēc saistošiem
noteikumiem līdzfinansējums tika piešķirts divām privātpersonām par kopējo summu 2353.00 EUR.

7.2

Projektu ieviešana

1. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši,
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekts “Sabiedrības veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanas Ludzas novadā”; Nr.9.2.4.2/16/I/024.
Kopējais projekta finansējums EUR 164 854. ESF – EUR 164 854.
2. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas,
Kārsavas un Ciblas novados” (5.6.2.0/16/I/006). Sadarbības projekts, iesniedzējs Ludzas novada
pašvaldība. Kopējais projekta finansējums 3 315 059 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas
3 204 648,95 EUR apmērā, ERAF – 2 616 981,60 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām
128 013.71 EUR.
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3. Ludzas novada pašvaldības aktivitāšu kopējais finansējums 1 878 063.33 EUR (t.sk.
attiecināmās izmaksas 1 778 410.31 EUR), t.sk. ERAF – 1 511 648.77 EUR, valsts budžeta dotācija
pašvaldībām 80 028.46 EUR, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums 286 386.10 EUR (iesk.
neattiecināmās izmaksas). Plānotās projekta aktivitātes Ludzas novadā: Latgales šķērsielas pārbūve,
Odu ielas pārbūve, A.Jurdža ielas posma pārbūve, ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve Ciblas
novada Zvirgzdenes pagastā Banoņejā.
4. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekts “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides modernizācija”. Kopējais projekta finansējums 4 802 942.62 EUR, ERAF finansējums
– 1 986 962,52 EUR un valsts budžeta dotācija - 105 192,13 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas
2 465 339,66 EUR. Projektā plānotās aktivitātes: Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve, internāta
pārbūve par dienesta viesnīcu, datortīkla izveide LPĢ, datortehnikas un IT aprīkojuma iegāde Ludzas
pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2.vidusskolai. Mēbeļu iegāde Ludzas pilsētas ģimnāzijai, dienesta
viesnīcai un Ludzas 2.vidusskolai. Stadiona zālāja atjaunošana un sporta aprīkojuma iegāde
stadionam, Ludzas pilsētas ģimnāzijas sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana un Ludzas
pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecība, autoruzraudzība un būvuzraudzība.
5. Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg V-A
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Interaktīvā izglītības telpa – efektīvs
nelabvēlīgo ģimeņu bērnu integrācijas veids” (OPEN UP; LLI-263). Sadarbības projekts, vadošais
partneris Ludzas novada pašvaldība. Kopējais attiecināmais projekta budžets bija 171 411,72 EUR,
t.sk. ERAF finansējums –145 699,88 EUR.
6. Ludzas novada pašvaldības aktivitāšu finansējums sastādīja 50 649,21 EUR, t.sk. ERAF –
42 716,41 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums – 2 512,43 EUR un pašvaldības līdzfinansējums –
5420,37 EUR, t.sk. neattiecināmie izdevumi – 394,57 EUR. Projekta aktivitātes: datortehnikas un
biroja tehnikas iegāde Ludzas pilsētas galvenajai bibliotēkai un Ludzas novada pašvaldībai,
bibliotekāru pieredzes apmaiņas braucieni, nometnes bērniem, nodarbības ar bērniem no sociāli
neaizsargātām ģimenēm. Projekts noslēdzies 30.11.2019..
7. Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam projekta “Kulinārijas mantojuma un
tradicionālo arodu iemaņu saglabāšana un veicināšana” (BELLA CULTURE; Nr. ENI-LLB-1-016)
īstenošana sāksies 2019. gadā. Sadarbības projekts, iesniedzējs Krāslavas novada pašvaldība. Ludzas
novada pašvaldības aktivitāšu kopējais finansējums 65 142.08 EUR, programmas finansējums –
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58 627.87 EUR; valsts budžeta līdzfinansējums – 3 257.10 EUR. Projekta aktivitātes: saliekamo
galdu, solu, telšu, piekabes iegāde brīvdabas pasākumu organizēšanai, piedalīšanās semināros,
pieredzes apmaiņas braucienos, Starptautiskā kultūrvēstures festivāla “Sābri” organizēšana,
publikācijas.
8. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1
„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus” projekts “Rīteiropas vērtības”. Sadarbības projekts, iesniedzējs Daugavpils pilsētas
pašvaldība. Ludzas novada pašvaldības aktivitāšu finansējums 606 573.24 EUR, ERAF –
425 000 EUR, valsts – 22 500 EUR. Projektā plānotās aktivitātes: Ludzas pilsdrupu mūru
konservācija, gājēju tiltiņa izbūve no Baznīckalna uz pilsdrupām, kāpņu remonts, skatu torņa izbūve,
arheoloģiskā izpēte.
9.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa

“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekts “Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas
pilsētā” (Nr. 3.3.1.0/17/I/039). Kopējais projekta finansējums 933 235.77 EUR, ERAF finansējums –
615 193.66 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 89 619.17 EUR; Ludzas novada pašvaldības
finansējums 231 839.60 EUR, t.sk. neattiecināmās izmaksas. Projekta ietvaros tika pārbūvēta Ludzas
pilsētas Dagdas iela.
10.
“Atbilstoši

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķī
pašvaldības

integrētajām

attīstības

programmām

sekmēt

energoefektivitātes

paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” projekts “Ludzas
novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. Kopējais projekta finansējums
666 867.23 EUR, ERAF finansējums 425 000 EUR. Projekta ietvaros ir veikta Pildas skolas
siltināšana.
11. Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg V-A
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Degradēto teritoriju identificēšana
un pārveide reģionu institucionālās kapacitātes stiprināšanai”. Sadarbības projekts, iesniedzējs LLU.
Ludzas novada pašvaldības aktivitāšu finansējums 275 832.90 EUR, ERAF – 234 457.96 EUR,
valsts budžeta līdzfinansējums – 13 791.65 EUR. Projekta ietvaros ir nojauktas ēkas Linu fabrikas
teritorijā, novākti koki un krūmi.
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12. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.
pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu
īstenošana Latgales reģionā (DI)”, Nr. 9.2.2.1./15/I/005 (Sadarbības projekts/ partneris). Kopējais
projekta finansējums (uz 01.01.2019.) EUR 31 009.35EUR. Projekta mērķis ir palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.
13. Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam līdzfinansētais
projekts “Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi
draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas
apgabalā”; LV-RU-030. Kopējais projekta budžets sastāda 367 794,00 EUR, t.sk. Eiropas
Savienības finansējums ir 331 014,60 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets projektā sastāda
251 725,00 EUR, t.sk. ES finansējums ir 226 552,50 EUR, valsts budžeta finansējums ir 12 586,25
EUR un Ludzas novada pašvaldības finansējums ir 12 586,25 EUR.
14.

Projekts

“Daudzfunkcionālā

sociālo

pakalpojumu

centra

izveide

Ludzā”

Nr. 9.3.1.1/18/I/008. Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
izveide un attīstība Ludzas novadā.
Projekta aktivitātes: Lai nodrošinātu nepieciešamos sociālos pakalpojumus, projekta ietvaros
tiks izveidots Daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem
un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tika veikta ēkas, Ludzā 18.novembra ielā 17A pārbūve
un iegādāts nepieciešamais aprīkojums un mēbeles. Ēkas 1.stāvā ir ierīkots dienas aprūpes centrs
personām ar GRT, izveidotas specializētās darbnīcas: rokdarbu, sveču liešanas un ziepju veidošanas
darbnīcas, virtuve - nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvei, atpūtas telpas, rehabilitācijas telpas –
trenažieru zāle. Savukārt 2.stāvā ir izvietots dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs: paredzētas darbnīcu/nodarbību telpas,
telpas rehabilitācijai un fizioterapijai, mūzikas un mākslas terapijai, psihologa nodarbības telpa,
multisensorā istaba, sāls istaba, kā arī telpas atpūtai un virtuve - līdzpaņemtās maltītes uzsildīšanai.
Projekta mērķgrupas ir:

pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras

potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga
invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa); bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta
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invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimene. Projekta realizēšanas
laiks: 2019. gada 1 jūlijs - 2020. gada 30.jūnijs.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 717 790,00 EUR; ERAF finansējums –
610 121,50 EUR – 85%; Valsts budžeta dotācija – 32 300.55 EUR – 4,50%; Pašvaldības finansējums 75 367.95 EUR -10,5%; Pašvaldības finansējums (neattiecināmās izmaksas) – 25 852,65 EUR.

8. Komunikācija ar sabiedrību
8.1. Ludzas novada pašvaldības komunikācijas kanāli
Komunikācijā ar novada iedzīvotājiem, Latvijas un Eiropas iedzīvotājiem Ludzas novada
pašvaldība pārskata gadā izmantoja vairākus komunikācijas kanālus:
1) pašvaldībai ir savs ģerbonis, karogs, himna un veidlapas dokumentācijai, kas veicina
pašvaldības atpazīstamību;
2) pašvaldībai ir sava interneta vietne ludza.lv,
3) pašvaldībai ir izveidoti profili sociālajos tīklos Facebook, Twitter;
4) tika organizētas pašvaldības vadības tikšanās ar iedzīvotājiem, aptaujas, kultūras, sporta un
biznesa pasākumi;
5) tika veidoti radio raidījumi par novada aktualitātēm;
6) tika sagatavoti TV sižeti un video rullīši (sižetus iespējams noskatīties LRTV interneta vietnē
jebkurā laikā, video rullīši tiek veidoti reklāmas akcijām, apsveikumiem, konkrētiem pasākumiem);
7) veidotas prezentācijas par pašvaldības veikumu, tematiskās foto izstādes;
8) tika rīkoti konkursi novada iedzīvotājiem (uzņēmējiem, skolēniem, kultūras darbiniekiem,
Gada cilvēka, Goda pilsoņa noteikšanai u.c.).;
9) notika novada jubilāru godināšana (apsveikumi 80, 85, 90 un vairāk gadu jubilāriem,
pateicības un Atzinības raksti);
10) kā svarīgākos kanālus komunikācijai ar klientiem Ludzas novada pašvaldībā var minēt
klātieni pie pakalpojuma sniedzēja, klātieni centrālajā administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs, kā
arī telefonsarunas un e-pastu.
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8.2. Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem
Ludzas novada pašvaldībā notiek mērķtiecīga komunikācijas organizēšana ar plašsaziņas
līdzekļiem un žurnālistiem. 2019.gadā pašvaldība sadarbojās ar Latgales reģionālo televīziju, radio
stacijām “Ef-Ei” un “Latgales radio”. Pirms lielajiem publiskajiem pasākumiem informācija par
maksu tika publicēta lielākajos reģionālajos un nacionālajos drukātājos periodiskajos izdevumos.
Regulāri – vienu reizi nedēļā – pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste sagatavoja
informāciju radio raidījumiem par Ludzas novada aktualitātēm. Katrs raidījums ir 3–10 minūšu garš.
Informācija radio raidījumus atspoguļoja novada aktuālos pasākumus un notikumus. Radio “Ef-Ei”
izskanējuši oriģinālraidījumi latviešu valodā ar 2 atkārtojumiem, “Latgales radio” oriģinālraidījumi
latgaliski ar 2 atkārtojumiem.
Televīzijas sižeti tika pārraidīti Re:TV kanālā. Sižeti parādījās raidījumos „Latgales ziņas” un
„Runā Latgale”, kā arī nacionālajā televīzijā. TV sižeti par Ludzas novadu tika pārraidīti vidēji 4
reizes mēnesī.

8.3. Komunikācija e-vidē
Pašvaldības interneta vietne ludza.lv ir oficiāla Ludzas novada pašvaldības mājaslapa. Vienā
darba dienā interneta vietnes “Jaunumu” sadaļā parasti tika ievietotas vairākas publikācijas, to
tematika ir dažāda. Ziņās tiek izmantoti gan attēli, gan teksts, šādi padarot ziņu pievilcīgāku un
informāciju vieglāk uztveramu. Pašvaldības mājaslapa pilda ne vien tādas sabiedrisko attiecību
funkcijas kā tēla veidošana novadam, pašvaldībai, atsevišķajām tās struktūrvienībām, bet arī
funkciju, kas saistās ar attiecību veidošanu ar masu saziņas līdzekļu pārstāvjiem, attiecību veidošana
ar mērķauditorijām.
Ludzas novada pašvaldībai ir izveidoti profili vairākos sociālajos tīklos: Facebook, Twitter.

8.4. Pasākumi iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai

2019.gads aizvadīts aktīvi. Tika rīkots pasākums “Ludzas novada uzņēmēju gada balva
2018”. Tika rīkoti Ludzas pilsētas 842- gadei un novada desmitgadei veltītie pasākumi, ar moto “Ar
savu krāsu pilsētas rakstā” (koncerti, tirdziņi, tādas sporta aktivitātes,

kā – volejbola, futbola,

handbola turnīri).
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Starptautiskais kultūrvēstures festivāls “Sābri” Līgo svētku ietvaros, “Klaidoņu dienas 2019”.
Notika koku stādīšanas talka Gaismas dārzā. Par lieliskiem sasniegumiem tika godināti labākie
skolotāji, kultūras darbinieki, īpašā pasākumā tika godināti arī labākie novada sportisti. Valsts svētku
ietvaros, Gaismas gājiens, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts ”Viss, kas
Latviju padara par Latviju”. Ludzā norisinājās arī tādi pasākumi kā: “Latgales iedzīvotāju forums”,
“Uzņēmēju konsultatīvās padomes paplašinātā sēde”.
Lai izzinātu Ludzas novada iedzīvotāju viedokli par svarīgiem un nozīmīgiem novada
mēroga jautājumiem, sekmētu iedzīvotāju līdzdalību un pilsonisko aktivitāti, tika veiktas aptaujas un
organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem pagastos.
Galvenais tikšanās mērķis ir sniegt atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem par aktuālu tēmu, kā
arī uzzināt viedokļus par konkrētām problēmām vai jomām. Parasti pēc pašvaldības vadības un
vadošo speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem tika sagatavots informatīvais raksts par to norisi,
rezultātiem un publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā un/vai interneta vietnē.
Ludzas novada pašvaldības daudzstāvu ēkā Raiņa ielā 16, Ludzā, 1.stāva vestibilā ierīkoto
telefonu pašvaldības apmeklētājs/klients ar kustību traucējumiem var sazināties ar speciālistiem. Pēc
zvana speciālisti ierodas pie apmeklētāja/klienta un palīdz dokumentu sakārtošanas vai
problēmsituāciju jautājumos, sniedz nepieciešamās konsultācijas.
Pašvaldības interneta vietnē ludza.lv pieejama informācija par pašvaldības darbu, ziņas par
notikumiem novada kultūras, izglītības, sporta, tūrisma un citās jomās, sabiedrisko organizāciju
darbību. Ar interneta vietnes starpniecību novada iedzīvotājiem ir iespēja elektroniski nosūtīt savus
jautājumus, uz kuriem tiek sniegtas atbildes. Atbildes tika sniegtas izsūtot vēstuli pa e-pastu.
Interneta vietnē ludza.lv un pašvaldības profilos sociālajos tīklos tika papildināta un
atjaunināta informācija, lai ikviens mājaslapas apmeklētājs savlaicīgi varētu iepazīties ar
aktualitātēm novadā un citviet Latvijā, pašvaldības plānotajām, realizētajām aktivitātēm un darbības
rezultātiem.

8.5. Sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām
Ludzas novada pašvaldība turpināja sadarbību ar biedrībām un iedzīvotāju iniciatīvas
grupām, nodrošinot to darbības informatīvo atbalstu un ar novada domes lēmumu piešķirot
finansējumu aktivitāšu īstenošanai.
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Ludzas novadā pastāvošās biedrības aktīvi darbojas iedzīvotāju iesaistīšanā sporta un kultūras
aktivitātēs, sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem izstrādā projektus iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanai. Pašvaldības interneta vietnes ludza.lv “Jaunumos” un sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”
biedrībām un vietējās iniciatīvas grupām ir iespēja publiskot savu informāciju.

9. Pašvaldības vadības pilnveidošanai veiktie pasākumi
Ludzas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par
pašvaldībām” un Ludzas novada domes 2014.gada 27.februārī apstiprināto Ludzas novada
pašvaldības nolikumu ar grozījumiem, kas izdarīti 27.03.2014., 23.10.2014., 26.03.2015.,
27.08.2015., 26.11.2015., 30.06.2016., 15.06.2017., 28.12.2017., 22.02.2018., 29.08.2019 un
saskaņā ar apstiprināto pašvaldības budžetu, izmanto tās rīcībā esošos naudas līdzekļus likumā
noteikto funkciju realizēšanas finansēšanai.
2019.gadā Ludzas novada pašvaldība ir nodrošinājusi visu likumā noteikto funkciju
realizēšanu un veikusi pasākumus, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju garantētu realizēšanu
nākotnē.
Lai veicinātu Ludzas novada attīstību, pašvaldība 2019.gadā aktīvi darbojusies dažādu
attīstības un investīciju projektu sagatavošanā un īstenošanā, piesaistot finansējumu no
nacionālajiem, Eiropas Savienības un citiem fondiem un programmām. Ludzas novada pašvaldība
kā projekta iesniedzējs vai partneris ir piedalījusies vairāku ES un valsts budžeta līdzfinansēto
projektu realizācijā dažādās sfērās – izglītībā, infrastruktūras sakārtošanā, vides aizsardzībā, u.c.
Lielākās investīcijas ir piesaistītas tādiem sektoriem kā ielu un ceļu sakārtošana, izglītības un
kultūras infrastruktūras attīstība un vides aizsardzība.
2019.gada pašvaldības budžetā tika paredzēts nepieciešamais finansējums kultūras un sporta
pasākumu organizēšanai, apzinoties, ka tradīcijas, kas koptas gadiem, ir jāpilnveido un jāvairo.
Pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētājs ir kapitālsabiedrībā - sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.
Lai veicinātu labu un efektīvu pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldību, Ludzas novada
pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” tiek rīkotas regulāras darba
sanāksmes, kurās kopā ar uzņēmuma vadību un speciālistiem tiek analizēti uzņēmuma ieņēmumi un
izdevumi, darba kvalitāte un citi darba jautājumi.
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SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbības veidi ir ūdens ieguve, attīrīšana un sadale;
notekūdeņu savākšana un apstrāde; atkritumu savākšana un apstrāde; namu apsaimniekošana;
siltuma sadale; labiekārtošanas, apzaļumošanas un apbedīšanas pakalpojumi; būvniecība.
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2019.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir
zaudējumi EUR 35 293. 2018. gada zaudējumi EUR 189 924. 2019.gada neto apgrozījums
EUR 2 626 697, kas salīdzinājumā ar 2018.gadu (EUR 2 539 637) ir palielinājies par 3,4%.
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2019.gadā veica jaunu transportlīdzekļu iegādi,
atkritumu savākšanas laukuma izbūvi, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī turpināja
uzņēmuma resursu optimizāciju. 2019.gadā uzsākti būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”.
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” arī turpmāk plāno darboties ilgtermiņa mērķu
sasniegšanas virzienā: uzņēmuma modernizācija, pakalpojumu klāsta paplašināšana, kvalitātes un
konkurētspējas paaugstināšana, uzņēmuma pozitīva tēla veidošana un stiprināšana. Līdz ar to ir
ieplānotas sekojošas aktivitātes: nodrošināt ražošanas bāzes maksimāli racionālu izmantošanu,
turpināt materiāli tehniskā nodrošināuma atjaunošanu un modernizāciju (autotransporta iegāde, bāzes
teritorijas labiekārtošana); maksimāli izmantot ES projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Ludzas pilsētā” dotās iespējas, paplašinot patērētāju loku un nodrošinot iespēju visiem
pilsētas iedzīvotājiem izmantot ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumus. Veikt ūdens patēriņa
uzskaites un kontroles sistēmu kompjuterizāciju, kas dos iespēju kontrolēt sistēmu daru. Plānots
uzstādīt Saules paneļu spēkstaciju, elektrības ražošanai.
Pašvaldība 2019.gadā turpināja īstenot ilgtermiņa finanšu vadības, regulāras pašvaldības
budžeta izdevumu pārraudzības politiku, tādējādi nodrošinot pašvaldības finanšu resursu
pietiekamību noteikto pašvaldības funkciju realizācijai. Tika nodrošināta pašvaldības budžeta un
finanšu sistēmas caurskatāmība.
Pārskata gadā joprojām īpaša uzmanība tika pievērsta pašvaldības darba un sniegto
pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai, racionālai finanšu resursu izmantošanai.
Ludzas novada pašvaldības darbība, nodrošinot pašvaldības pamatfunkciju izpildi vēl
joprojām ierobežotos budžeta apstākļos, arī turpmāk būs vērsta uz novada iedzīvotāju interešu
ievērošanu, lai nesamazinātos viņu ekonomiskās, sociālās un kultūras iespējas. Budžeta līdzekļi
iespēju robežās arī turpmāk tiks novirzīti Ludzas novada attīstības projektiem.
Valsts kontrole 2018. -2019.gadā ir veikusi revīziju “Pašvaldību infrastruktūras objektu un
projektu finansēšanas sistēmas, procesa un kritēriju atbilstība racionālas finanšu līdzekļu izlietošanas,
48

Ludzas novada pašvaldības 2019.gada publiskais pārskats

un efektivitātes un ilgtspējas principiem”. Revīzijas

laikā tika izvērtēti divi pašvaldības

infrastruktūras projekti: Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecība, P.Miglinīka iela 27,
Ludzā, Ludzas novadā un Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana.
Veiktā revīzija par Ludzas novada pašvaldības īstenotajiem projektiem bija nepieciešama un
lietderīga, lai gūtu pārliecību, ka Ludzas novada pašvaldība veic infrastruktūras attīstības projektu
plānošanu, īstenošanu un finansēšanu atbilstoši normatīvajam regulējumam, tiesību principiem un
lietderības aspektiem.
Izvērtējot Valsts kontroles revīzijas laikā izdarītus secinājumus, Ludzas novada pašvaldība
turpmāk pilnveidos darbu pie pašvaldības infrastruktūras projektu apzināšanas, plānošanas un
vadīšanas procesa.
Veicot Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecību, tika veiktas konsultācijas ar
Latvijas Peldēšanas federāciju par peldbaseina izbūves tehniskajiem parametriem un prasībām, kā arī
nepieciešamo aprīkojumu. Tika veikta Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina ieņēmumu, izdevumu
un uzturēšanas izdevumu analīze un tās ietekme uz Ludzas novada pašvaldības budžetu. Tika
aktualizēta potenciālo apmeklētāju mērķauditorija un noslodze Ludzas pilsētas ģimnāzijas
peldbaseinam.
Aktualizējot vai pilnveidojot Ludzas novada attīstības programmu vai citus plānošanas
dokumentus tika apkopotas iedzīvotāju vajadzības un vēlmes, lai turpmāk veicinātu mērķtiecīgu
infrastruktūras attīstību saskaņā ar pašvaldības prioritātēm un iedzīvotāju vajadzībām.
Plānojot infrastruktūras projektu izstrādi Ludzas novada pašvaldība arī turpmāk konsultēsies
ar nozaru profesionālajām organizācijām.
Plānojot infrastruktūras projektus, tiks veikta potenciālās mērķauditorijas un noslodzes
apzināšana, ņemot vērā teritorijas attīstības tendences. Tiks veikta regulāra datu apkopošana un
analīze par izveidoto infrastruktūras objektu darbību, apmeklētības un finanšu darbības rādītājiem.
Ludzas novada pašvaldības sistemātiskai projektu īstenošanas maksimālo izmaksu kontrolei
tiks ieviesti riska vadības pasākumi.
Revīzijas laika izdarītie secinājumi un sniegtie ieteikumi turpmāk palīdzēs uzlabot un
pilnveidot pašvaldības infrastruktūras attīstības projektu plānošanu, īstenošanu un finansēšanu.
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