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1. Ludzas novada pašvaldības raksturojums

Ludzas novada kopplatība – 964,8 km2,

kopējais iedzīvotāju skaits – 14 486 cilvēki (PMLP dati uz 01.01.2014.), no kuriem Ludzas

pilsētā dzīvoja 8 960, t.i. 62 %.

Administratīvā teritorija Iedzīvotāju skaits
Cirmas pagasts 715
Isnaudas pagasts 1099
Istras pagasts 655
Ludza 8960
Nirzas pagasts 434
Ņukšu pagasts 423
Pildas pagasts 640
Pureņu pagasts 390
Rundēnu pagasts 541

Ludzas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

1.1. Briģu pagasts;

1.2. Cirmas pagasts;

1.3. Isnaudas pagasts;

1.4. Istras pagasts;

1.5. Ludzas pilsēta;

1.6. Nirzas pagasts;

1.7. Ņukšu pagasts;

1.8. Pildas pagasts;

1.9. Pureņu pagasts;

1.10. Rundēnu pagasts.

Pagasta pārvaldi vada domes

iecelts pagasta pārvaldes vadītājs,

kurš nedrīkst būt domes deputāts.

Pagasta pārvaldes vadītājs ir

padots novada pašvaldības

izpilddirektora vietniekam.
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Ludzas novada pašvaldība:
Juridiskā adrese: Raiņa iela 16 , Ludza, Ludzas novads, LV – 5701

Reģ. Nr. LV 90000017453

Norēķinu konts Nr. LV09PARX0002240270024

AS Citadele banka

kods PARXLV22

Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde „Ludzas novada pašvaldība”, kas nodrošina

domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā

sastāv no:

1. Administratīvās nodaļas;

2. Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas;

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļas;

4. Juridiskās nodaļas;

5. Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļas.

Administrācijas vadītājs ir pašvaldības izpilddirektors.

Pašvaldības administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. Administrācijas

struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas nolikumu un pašvaldības

izpilddirektora (administrācijas vadītāja) apstiprinātiem administrācijas struktūrvienību

nolikumiem.

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
- sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”;

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”.

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:

- sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Ludzas tūrisma aģentūra”;

- sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas

sabiedrība”.

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos);

- biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”;

- biedrība „Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
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- biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””;

- biedrība „Latvijas Pilsētu savienība”;

- Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija;

- iestāde „Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulators”;

- biedrība „Eiroreģions „Pleskava, Livonija””;

- nodibinājums „Nodibinājums Ludzas novada mikrouzņēmēju atbalstam”.

Ludzas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības

iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas:

- Vēlēšanu komisiju;

- Administratīvo komisiju;

- Administratīvo aktu strīdu komisiju;

- Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju;

- Ludzas pilsētas zemes komisiju;

- Iepirkumu komisiju;

- Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisiju;

- Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju;

- Dzīvokļu komisiju;

- Komisiju pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās lietošanas laika

noteikšanai;

- Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisiju;

- Pašvaldības būvvaldi;

Padomes:
- Uzņēmēju konsultatīvo padomi;

- Atzinības raksta apbalvošanas padomi.

Ludzas novada domes sastāvs:
Alīna Gendele – domes priekšsēdētāja

Edgars Mekšs – domes priekšsēdētājas vietnieks

Aivars Meikšāns – domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos

Andrejs Andrejevs – domes deputāts

Juris Atstupens – domes deputāts
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Voldemārs Dibaņins – domes deputāts

Lolita Greitāne – domes deputāte

Jānis Ivulāns - domes deputāts

Jevgenija Kušča – domes deputāte

Igors Lapšovs – domes deputāts

Eleonora Obrumāne – domes deputāte

Olga Petrova – domes deputāte

Svetlana Rjutkinena – domes deputāte

Olita Baklāne – domes deputāte

Regīna Vorobjova – domes deputāte

Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki.

Pašvaldības izpilddirektoram bija viens vietnieks. Ar 2014. gada 28. februāri tika likvidēta amata

vienība „izpilddirektora vietnieks”.

Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtās nedēļas ceturtdienās plkst. 14:00.

Iestādes un uzņēmumi
Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas darbojas uz domes apstiprinātu nolikumu

pamata:

1. Ludzas novada pašvaldība;

2. Briģu pagasta pārvalde;

3. Cirmas pagasta pārvalde;

4. Isnaudas pagasta pārvalde;

5. Istras pagasta pārvalde;

6. Nirzas pagasta pārvalde;

7. Ņukšu pagasta pārvalde;

8. Pildas pagasta pārvalde;

9. Pureņu pagasta pārvalde;

10.Rundēnu pagasta pārvalde;

11.Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde;

12.Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”;

13.Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;

14.Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”;

15.Ludzas pilsētas ģimnāzija;
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16.Ludzas 2.vidusskola;

17.Ludzas novada vakara vidusskola;

18.Ludzas mūzikas pamatskola;

19.J.Soikāna Ludzas mākslas skola;

20.Ludzas novada sporta skola;

21.Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs;

22.Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka;

23.Ludzas tautas nams;

24.Ludzas novada tūrisma informācijas centrs;

25.Ludzas novadpētniecības muzejs;

26.Ludzas novada Bāriņtiesa;

27.Ludzas novada Sociālais dienests;

28.Ludzas novada Bērnu nams-patversme;

29.Ludzas novada Sociālās aprūpes centrs “Ludza”;

30.Veco ļaužu aprūpes māja „Raipole”;

31.Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;

32.Briģu pagasta bibliotēka;

33.Briģu pagasta tautas nams;

34.Cirmas pagasta bibliotēka;

35.Cirmas tautas nams;

36.Isnaudas pagasta bibliotēka;

37.Isnaudas tautas nams;

38.Istalsnas bibliotēka;

39.Istalsnas klubs;

40.Istras vidusskola;

41.Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;

42.Istras pagasta bibliotēka;

43.Istras tautas nams;

44.Nirzas pamatskola;

45.Nirzas pagasta bibliotēka;

46.Nirzas tautas nams;

47.Ņukšu pagasta bibliotēka;

48.Ņukšu pagasta tautas nams;

49.Pildas pamatskola;
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50.Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;

51.Pildas pagasta bibliotēka;

52.Pildas tautas nams;

53.Pureņu pagasta bibliotēka;

54.Rundēnu pagasta bibliotēka;

55.Rundēnu tautas nams.

Augstāk minētās iestādes atrodas Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora uzraudzībā.

Ludzas novada domes pastāvīgās komitejas:

- Finanšu pastāvīgā komiteja 5 deputātu sastāvā;

- Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgā komiteja 5 deputātu sastāvā;

- Teritoriālā un attīstības pastāvīgā komiteja 5 deputātu sastāvā.
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2. Pašvaldības divos iepriekšējos gados izpildītais un kārtējam gadam
pieņemtais budžets, tai skaitā par saistību un garantiju apjomiem

2.1. Pamatbudžeta izpilde

Ludzas novada pamatbudžeta ieņēmumus 2014.gadā veidoja fizisko un juridisko personu

nodokļu maksājumi, nodevas un citi maksājumi, mērķdotācijas un maksājumi no citiem

budžetiem, iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi.

Budžeta grozījumi 2014.gadā izdarīti ar grozījumiem saistošajos noteikumos.

2013. un 2014.gada budžetu izpildi, un 2015.gadam apstiprināto budžetu, skatīt

1.pielikumā.

2014.gada pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums

2014.gada pamatbudžeta ieņēmumu precizētā prognoze izpildīta par 100.9%

(precizētā ieņēmumu prognoze 13150724 euro, izpilde 13269634 euro).
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Pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums 2013. – 2014. gados

Nodokļu ieņēmumu prognoze izpildīta par 104.6% (precizētā prognoze 4859737

euro, izpilde 5084805 euro).

Pārskata gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir 4502931 euro,

salīdzinot ar 2013.gadu palielinājušies par 51660 euro. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis salīdzinot

ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda aprēķinos 2014.gadam iekļauto 100% nodokļa

apmēru izpildīts par 105.6% vai gūti papildus ieņēmumi 239121 euro.

Kārtējā saimnieciskā gada nekustamā īpašuma nodoklis par zemi iekasēts 366883

euro apmērā un nodoklis par mājokļiem, ēkām un būvēm 2014.gadā iekasēts –103179 euro,

nodokļa precizētā prognoze izpildīta par 108.8%, t.sk. iekasēti parādi par iepriekšējiem gadiem

32823 euro, kas salīdzinot ar 2013.gadu ir iekasēts mazāk par 11579.
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2014.gada nodokļu ieņēmumu sadalījums pamatbudžetā

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

iekasēti 744481 euro apmērā, gūti papildus ieņēmumi projektu īstenošanai kopsummā par

158136 euro.

2014.gadā novada pašvaldība saņēmusi 209214 euro par norēķiniem ar pašvaldībām par

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ieņēmumi

samazinājušies par 36132 euro.

Pašvaldības budžetā saņemtas valsts budžeta mērķdotācijas 2894807 euro apmērā, par

Ls 9400 euro vairāk nekā prognozēts, jo ieskaitīti līdzekļi skolām 1.-3.klašu audzēkņu ēdināšanai

2015.gada janvāra – februāra mēnešiem.

2014.gadā nav saņemta dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda 149860 euro, plānota

dotācija 2711551 euro, faktiskā izpilde 2561691, izpilde 94.5%. 2015.gada sākumā saņemta
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dotācija par iepriekšējo gadu 99841 euro. Jau vairākus gadus Ludzas novada pašvaldība saņem

dotāciju vērtēto ieņēmumu izlīdzināšanai, kas 2014. gadā bija 154709 eiro.

Ludzas novada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir 14190439 euro vai prognozētie

izdevumi apgūti 96.2% apmērā.

2014.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums

Izpildvaras uzturēšanai izlietoti līdzekļi 1305782 euro apmērā, līdzekļi apgūti 97,2%, t.sk.

procentu maksājumi Valsts Kasei par aizņēmumiem no Valsts Kases 202387 euro un

aizņēmumu apkalpošanas izdevumi 29285 eiro, vai 90.14 euro uz vienu novada iedzīvotāju

(novada iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. – 14486 iedzīvotāji). Novada iedzīvotāju skaits,

salīdzinot ar 01.01.20143. samazinājies par 692.
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Novadā tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”,

2014.gadā mēnesī novadā vidēji strādāja 125 bezdarbnieki. Bezdarbnieku stipendijām izlietoti

līdzekļi 215028 euro, kuri uzrādīti budžeta sadaļā 10.500 „Atbalsts bezdarba gadījumā”. Projekta

ietvaros bezdarbniekiem tiek nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, izlietoti līdzekļi 3500

euro.

Novada pagastos lauksaimniecības konsultantu darba samaksai izlietoti 8466 euro. un

pārējo izdevumu segšanai izlietoti 17624 euro.

Ar 2014.gada decembri būvvaldes uzturēšanas izdevumi tiek atspoguļoti budžeta

ekonomiskās klasifikācijas sadaļā 04.400 „Kalnrūpniecība, rūpniecība un būvniecība”, bet

kopsummā 2014.gadā būvvaldes uzturēšanai izlietoti līdzekļi 33778 euro apmērā.

2013.gadā uzsākti īstenot ERAF projekti „Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija

Ludzas pilsētā” un „Transporta infrastruktūras sakārtošana un uzņēmējdarbības veicināšana

tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā”, 2014.gadā līdzekļi apgūti 2598625 euro apmērā.

Pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi 18326 euro izlietoti Ludzas novada autoceļu un ielu

tekošai uzturēšanai un būvdarbu tehnisko dokumentāciju izstrādāšanai.

Tūrisma informācijas centra uzturēšanai izlietoti 32831 euro. 2014.gadā pabeigts realizēt

projekts „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz

kulinārā mantojuma koncepciju”, apgūti līdzekļi 18912 euro.
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Vides aizsardzībai izlietoti 234487 euro, tai skaitā atkritumu apsaimniekošanai 24017

euro un notekūdeņu apsaimniekošanai 205760 euro. Līdzekļi apgūti 93.1% apmērā.

Kanalizācijas sistēmas sakārtošanai Ludzas pilsētā izlietoti 121706 euro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti 1446178 euro.

3307 euro izlietoti izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem segšanai Ludzas

pilsētas brīvajos (neizīrētajos) dzīvokļos daudzdzīvokļu mājās.

Saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumiem Nr.19

„Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai” māju energoauditu veikšanai un renovācijai izlietoti

pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi 167131 euro.

Ūdensapgādei izdevumi apgūti 203417 euro apmērā.

Ludzas novada darbojas 10 pagastu bibliotēkas, kuras ir akreditētas un tām piešķirts

vietējās nozīmes bibliotēku statuss un Ludzas galvenā bibliotēka, kura 2011.gadā akreditēta uz

pieciem gadiem kā reģiona galvenā bibliotēka. Bibliotēku darbību 2014.gadā raksturo šādi

rādītāji:

- lasītāju skaits – 4273, t.sk. bērni un jaunieši – 1460;

- apmeklējumu skaits – 120037, t.sk. bērni – 25407;

- izsniegumu skaits – 130914 t.sk. bērni – 26352.

Salīdzinot ar 2013.gadu lasītāju skaits samazinājies par 145, bet apmeklējumu skaits

palielinājies par 43947, izsniegumu skaits samazinājies par 69. Novada bibliotēku krājums

pārskata gada beigās sastādīja 110877 vienības. Kopējais krājums 2014.gadā palielinājās par

6537 dokumentiem, kuru iegādei izlietoti 23012 euro.

Novada 8 bibliotēkas tika akreditētas kā vietējās nozīmes bibliotēkas uz turpmākaiem 5

gadiem. Istalsnas pagasta bibliotēka apguva BIS ALISE un iasāka darbu pie elektroniskā

kataloga veidošanas. Istras pagasta bibliot’[eka turpina piedalīties starptautiskajā leļļu teātra

festivālā Rokišķos (Lietuva). Rundēnu un Ņukšu pagasta bibliotēkās nomaināijās bibliotēku

vadītāji. Visas novada bibliotēkas piedalījās Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas rīkotajā

novadpētniecības konkursā.

Uz 2014.gada 31.decembri muzeja krājumu vienību skaits ir 37681 vienība. Pārskata

gadā krājums tika papildināts ar 156 vienībām. Krājuma papildinājuma vislielākā daļa sastāda

dāvinājumi – 120 vienības. Kopkatalogā datorizēti ievadīto krājumu vienību kopskaits 9670, no

tām 2014.gadā ievadīto vienību skaits 1500.

Novadpētniecības muzeju 2014.gadā apmeklēja 8612 cilvēki, no tiem – 5197 bez maksas,

kas sastāda 60% no kopējā apmeklētāju skaita. Novadīta 141 tematiskā ekskursija pa muzeju un
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Brīvdabas nodaļu, 14 pārskata ekskursijas pa Ludzas pilsētu. Muzeja darbinieki organizēja 32

publisku pasākumu muzejā un ārpus tā. Pasākumus apmeklēja 1655 cilvēki. Vislielāko

apmeklētāju interesi izpelnījās Starptautiskās Akcijas „Muzeju nakts” ietvaros rīkotais pasākums,

tajā piedalījās 627 apmeklētāji. 31.oktobrī muzejā notika starptautiskā konference “Jaunas

atziņas par apdzīvotību Ludzas ezera krastā / jaunu metožu pielietojuma iespējas arheoloģijā”

projekta ELRI-191 ietvaros. Konferences laikā tika apspriesti izrakumu rezultāti Ludzas

pilskalnā (izrakumi Ludzas pilskalnā notika 2014.gada augustā) un atradumi. Pārskata gadā tika

novadītas 86 muzejpedagoģiskās programmas mācību iestāžu audzēkņiem, piedalījās 2323

dalībnieki. Radoša sadarbība ar skolēniem veicina muzeja atpazīstamību atšķirīgās paaudzēs un

sabiedrības slāņos. Muzeja aktivitātes atspoguļotas 64 publikācijā presē, 9 sižetos TV. 2014.gadā

muzejs bijis pieejams apmeklētājiem 307 dienas (2625 stundas, no kurām 633 stundas ārpus

normālā darba laika).

Finansiālo iespēju robežās muzeja darbinieki apmeklēja Kultūras Ministrijas un citu

iestāžu organizētos tālākizglītības kursus un seminārus. Notika arī pieredzes apmaiņas braucieni

– Latgales plānošanas reģiona projekta “Muzeju vārti” ietvaros daži muzeja darbinieki apmeklēja

Viļņas, Polockas muzejus, Kapitolija muzeju Romā un Swarovski muzeju Austrijā. Pateicoties

projektam “Muzeju vārti” tika paaugstināta muzeja darbinieku kompetence, uzlabota muzeja

materiāltehniskā bāze. Muzeja radošo projektu realizēšanai tika organizēta papildus finansējuma

piesaiste, iesniedzot projektus. Pārskata gadā tika realizēti 3 kultūras projekti: 1) “Dabas

materiālu kolekcijas glabāšanas apstākļu uzlabošana” (LR KM finansējums 2000.00 EUR), 2)

“Ceļojošās izstādes “Pilsēta ar skatu uz ezeru” izveide” (VKKF 1200.00 EUR) – izstāde no

2014.gada septembra līdz 2015.gada septembrim tiek eksponēta Dembicas reģionālajā muzejā

Polijā, 3) “Putnu dienas muzejā” (Ludzas novada pašvaldības mazo kultūras projektu konkurss –

395.00 EUR).

Pašvaldības dzīves atspoguļošanai, sabiedrības informēšanai par Ludzas novada

pašvaldībā notiekošajiem procesiem un lēmumiem tiek izdots informatīvais izdevums “Ludzas

novada vēstis”, kurš reģistrēts LR TM Uzņēmumu reģistrā 2003.gada 8.aprīlī ar valsts reģistra

numuru 000702753 un izsniegta reģistrācijas apliecība Nr.M001168.

Izglītībai izlietoti līdzekļi EUR 5646646 vai izdevumi apgūti par 98.4%.

Ludzas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” uzturēšanai izlietoti EUR 306492,

t.sk. mērķdotācija iestādes uzturēšanas izdevumiem EUR 172500, mērķdotācija pedagoģisko

darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 130232,

un līdzekļi no maksas pakalpojumiem EUR 3760. Mērķdotācija uzturēšanas izdevumiem,
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salīdzinot ar 2013.gadu ir palielināta par EUR 13315, pedagogu darba samaksai uz EUR 5332.

Uz 2015.gada 1.janvāri izveidotas 5 grupas, īsteno 3 izglītības programmas un iestādi apmeklē

75 audzēkņi.

Novada pārējo 5 pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai izlietoti līdzekļi EUR 986720

kopsummā. Ar 2014.gada 1.septembri pašvaldība pirmsskolas izglītības iestādēs pedagogiem pie

darba algas piemaksā EUR 28,00 par 1likmi, iestādes vadītājiem – EUR 40,00, vietniekiem –

EUR 30,00 pie amatalgas, jo valsts noteiktais minimālais finansējums nav pietiekams. 2014.gadā

pielikums pie algām ir EUR 18492.

Jau ar 2013.gadu pašvaldība piemaksā pedagogiem par profesionālās darbības kvalitātes

pakāpi. 2014.gadā šis finansējums no pašvaldības pirmskolas izglītības pedagogiem bija EUR

7098 (3.pakāpei – EUR 31,87 par likmi un 4.pakāpei – EUR 79,68) 2014.gadā tika piešķirts

valsts finansējums sporta inventāra iegādei pirmsskolas izglītības iestādēm – EUR 1443 apmērā.

Iestādēs darbojas 24 grupas, audzēkņu skaits 413. Salīdzinot ar 2013.gadu, audzēkņu skaits

samazinājies par 25.

Novada 6 vispārizglītojošo skolu uzturēšanai izlietoti EUR 2926823 vai līdzekļi apgūti

par 98.55%.

No pašvaldības līdzekļiem internātu pedagogu darba samaksai un VSAOI izlietoti EUR

15600.

Skolēnu skaits uz 2015.gada 1.janvāri – 1390, salīdzinot ar iepriekšējo gadu skolēnu

skaits samazinājies par 75.

Skolās materiālās bāzes nostiprināšanai bibliotēkām iegādātas mācību grāmatas EUR

28260 kopsummā, t.sk. EUR 9581 no pašvaldības līdzekļiem, mācību līdzekļi – EUR 18642

kopsummā, t.sk.10138 no pašvaldības līdzekļiem, inventārs - EUR 15415, pamatlīdzekļi - EUR

23921. 2014.gadā tika piešķirts valsts finansējums sporta inventāra iegādei skolām EUR 3898.

Profesionālās ievirzes skolās (mākslas, mūzikas un sporta skolās) un interešu (Bērnu un

jauniešu centrs) izglītībā pašvaldība piemaksā pedagogiem, kuri tiek finansēti no valsts budžeta,

izņemot Sporta skolu, kur finansējums no valsts ir palielinājies.

Mūzikas pamatskolā uz 01.01.2015 audzēkņu skaits ir 197, t.sk. sākumskolas klasēs 73

audzēkņi. Skola īsteno 11 profesionālās ievirzes programmas un 1 vispārizglītojošo programmu.

Mūzikas pamatskolā audzēkņu sagatavošanai un mūzikas pedagogu darba samaksai

izlietoti pašvaldības līdzekļi – EUR 37336 un vecāku līdzfinansējums EUR 12584, kas veido

18,4% no kopējās pedagogu darba samaksas (2012.gadā – 20.5%, 2013.gadā – 20%). Tā kā

valsts finansējums mūzikas pedagogiem ir nepietiekošs, pašvaldība 2014.gadā piemaksāja pie

valsts finansējuma EUR 8015 no saviem līdzekļiem. 2014.gadā I mācību semestrī pašvaldība
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piemaksāja pedagogiem, kuri tiek finansēti no pašvaldības EUR 28,00 par likmi. Ar 2014.gada

1.septembri piemaksa pedagogiem ir EUR 20,00 par 1 likmi, skolas direktoram – EUR 40,00,

vietniekam EUR 30,00 pie amatalgas. Pedagogiem, kurus finansē pašvaldība 2014.gadā

piemaksas ir EUR 1158. No pašvaldības līdzekļiem inventāram – EUR 2973, pamatlīdzekļiem –

EUR 5624, mācību līdzekļiem – EUR 1948.

Audzēkņu skaits uz 01.01.2015. – Mākslas skolā 165 un 39 mācās mākslinieciskās

fantāzijas akadēmijā. Skola īsteno 3 izglītības programmas.

Mākslas skolas pedagogu darba samaksai izlietoti pašvaldības līdzekļi – EUR 35044 un

vecāku līdzfinansējums EUR 11359, kas ir 55% no kopējās pedagogu darba samaksas

(2012.gadā – 44.5%, 2013.gadā – 47,8%). Ar 2014.gada 1.septembri J.Soikāna mākslas skola

īsteno jaunu izglītības programmu, ko finansē pašvaldība, finansējums – EUR 1310 (4 mēnešos).

Piemaksa pie valsts finansējuma 2014.gadā ir EUR 2371, piemaksa par kvalitātes pakāpēm –

EUR 712, piemaksa pie pašvaldības finansējuma – EUR 993. No pašvaldības līdzekļiem

inventāram – EUR 1460, mācību līdzekļiem – EUR 5006.

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra uzturēšanai izlietoti EUR 187805. Uz

01.01.2015. skolēnu skaits ir 530. No pašvaldības pedagogu darba samaksa ir EUR 22612, kas

sastāda 24,2% no kopējā darba algas finansējuma. Piemaksa pie valsts finansējuma 2014.gadā ir

EUR 4088, pie pašvaldības finansējuma – EUR 440. No pašvaldības līdzekļiem inventāram –

EUR 6909, pamatlīdzekļiem – EUR 1516, mācību līdzekļiem – EUR 2401.

Ludzas novada Sporta skolas uzturēšanai izlietoti EUR 294465. Skolā darbojas 39 grupas:

svarcelšana – 4 grupas, vieglatlētika- 13 grupas, handbols – 18 grupas, futbols – 4 grupas, tās ir

profesionālās ievirzes izglītības programmas, kas saņēmušas Izglītības un zinātnes ministrijas

licences. Pavisam skolā nodarbojas 505 audzēkņi, kuri iesaistījušies profesionālās ievirzes

izglītības programmu apguvē. Bez tam Sporta skolā tiek īstenotas interešu izglītības programmas

volejbolā, cīņā un atlētiskajā vingrošanā. Šajās programmās nodarbojas 45 skolēni. No

pašvaldības līdzekļiem pedagogu darba samaksai izlietoti EUR 21499, kas sastāda 17.1% no

kopējās pedagogu darba samaksas ( 2012.gadā – 27.1%, 2013.gadā – 19,9%). Piemaksa pie

pašvaldības finansējuma EUR 872. No pašvaldības līdzekļiem inventāram – EUR 3310.

2014.gadā, lai precīzāk aprēķinātu finansējumu pēc skolēnu skaita, pašvaldībā

izglītības iestādēm tika izstrādāti normatīvi uz 1 audzēkni finansējuma piešķiršanai - biroja

precēm, inventāram, saimniecības precēm un mācību līdzekļiem.

2014.gadā vispārējās vidējās un pamata izglītības iestādēs tika veikti remonti no

pašvaldības līdzekļiem – EUR 75106, pirmsskolas izglītības iestādēs – EUR 57027 un

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – EUR 13014.
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Sociālai aizsardzībai apgūti līdzekļi 1683650 eiro apmērā vai par 99.2%.

Atbalsta gados veciem cilvēkiem sniegšanai un Ludzas novada sociālās aprūpes centra

„Ludza” un veco ļaužu aprūpes mājas „Raipole” uzturēšanai izlietoti 349908 euro. Sociālās

aprūpes centrā uz 2015.gada 1.janvāri dzīvoja 42 iemītnieki un aprūpes mājā 21 iemītnieks.

Atbalsta sniegšanai ģimenēm ar bērniem un Ludzas novada bērnu nama - patversmes

uzturēšanai izlietoti līdzekļi 278521 eiro. Strauji samazinājies audzēkņu skaits bērnu namā –

patversmē, uz 2015.gada 1.janvāri dzīvoja 22 audzēkņi, uz 2014.gada 1.janvāri bija 30 audzēkņi.

2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu kopējais sniegto pabalstu apjoms samazinājies

par 27513 eiro, t.sk. pablsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai par 10349 eiro,

pabalsti mājokļu atbalstam par 6823 eiro.

2.2. Speciālā budžeta izpilde

Speciālā budžeta ieņēmumi īpašiem mērķiem gūti 503924 euro, un apstiprinātos

ieņēmumus 2015.gadam skatīt 2.pielikumā.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2014.gadā – 30112 euro. Līdzekļi 25177 euro

izmantoti dabas aizsardzības pasākumiem - vides sakopšanas akcijām „Lielā Talka”, „Tīrības

dienas” un „Atkritumu šķirošana”.
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Pārējos ieņēmumus veido ieņēmumi no valsts objektu privatizācijas (140 euro) un

ieņēmumi no zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (2026 euro),

procentu ieņēmumi no kredītiestādēm (10 euro).

Pašvaldības autoceļu programmas realizācijai 2014.gadā izlietoti līdzekļi 453354

euro kopsummā ceļu (ielu) ikdienas uzturēšanai izdevumiem.

2014.gadā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi naudā 46871 euro, izlietoti 52117

euro apmērā.

2.3. Pašvaldības saistības

2014.gadā Ludzas novada dome no Valsts Kases ir saņēmusi aizdevumus:

1) ERAF projekta „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai

un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” īstenošanai 788393 euro (aizdevuma līgums Nr.A2/1/14/416,

2014.gada 20.jūnijs);

2) SIA “Ludzas apsaimniekotājs” pamatkapitāla palielināšana KF projekta

„Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā” īstenošanai 191028 euro (aizdevuma

līgums Nr.A2/1/14/456, 2014.gada 15.jūlijā;

3) ELFLA projekta „Ludzas novadpētniecības muzeja “Rijas” renovācija” īstenošanai

99693 euro (aizdevuma līgums Nr.A2/1/14/711, 2014.gada 24.septembris), 2014.gadā saņemti

75470.20 euro.

Ludzas pilsētas domes saistību apmēru uz 2015.gada 31.maiju raksturo 3.pielikums.

3. Finanšu pārskats
3.1. Bilances posteņu atšifrējumi un skaidrojumi

2014. gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 46 706 532 euro. Salīdzinot ar

iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma samazinājusies par 431 815 euro, skatīt

4.pielikumu.

A K T Ī V S
Piezīme Nr.1 Ilgtermiņa ieguldījumi
Piezīme Nr.1.1.Nemateriālie ieguldījumi

Izmaiņas nemateriālo ieguldījumu posteņos norādītas 5.pielikumā „Nemateriālo ieguldījumu

un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”.
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Visi nemateriālie aktīvi ir atspoguļoti bilancē, amortizācija tiek aprēķināta atbilstoši

noteiktajam derīgās lietošanas laikam. Uzkrātais amortizācijas apjoms uz 31.12.2015. ir 102 859

euro.

Inventarizācijā tika konstatēts, ka visas datorprogrammas ir licenzētas. Veicot

inventarizāciju, neuzskaitītās programmas netika atrastas, kā arī programmu iztrūkums netika

konstatēts.

Nemateriālie ieguldījumi kopsummā salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu

palielinājušies par 1 217 euro jeb 3.77%.

Aktīvs Piezīmes
Nr.

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada
sākumu

Izmaiņas
(+,-)

1 2 3 4 5

Nemateriālie ieguldījumi – kopā (1.+2.+3.+4 - 5.) 1.1. 31 024 32 241 (1 217)

1. Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 37 884 37 884 -

2. Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības 1.1.2. 95 999 93 431 2 568

5. Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija (-) (102 859 (99 075) (3 784)

Piezīme Nr.1.2. Pamatlīdzekļi
Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma palielinājusies

par 299 166 euro jeb 0.74%.

Aktīvs Piezīmes
Nr.

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas

( +, - )

1 2 3 4 5

2. Pamatlīdzekļi – kopā
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8-9) 1.2. 40 721 853 40 422 687 299 166

1. Zeme, ēkas, būves 1.2.1. 50 146 400 45 673 400 4 473 000

2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 305 636 305 237 399

3. Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 4 475 836 4 130 645 345 191

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
celtniecība 1.2.4. 1 497 689 4 459 598 (2 961 909)

5. Turējumā nodotie valsts un pašvaldības
nekustamie īpašumi 1.2.5. 2 978 312 2 971 652 6 660

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 254 172 254 586 (414)

7. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos
pamatlīdzekļos

1.2.7. 4 291 - 4 291

8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1.2.8. 14 879 172 878 (157 999)

9. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums (-) (18 955 362) (17 545 309) (1 410 053)
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Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2014.gadā

Konta Nr. Posteņa nosaukums

Sākotnējā vērtība

darījumi/
palielinājums
(+)

sākotnējā atzīšana (+)/ izslēgšana (-)

pārvie-
tošana (+, -)
starp 1100 un
1200 līmeņa
kontiem

avansa
maksājumi
iepriekšējos
periodos
(+)

sākotnējā atzīšana un
inventarizācijas rezultāti (+.-
) izslēgšana no

uzskaites (-)

uz/ no 2100
kontu grupām
(+,-)

bez atlīdzības

palieli-
nājums (+)

samazināju
ms
(-)

saņemts (+) nodots (-)

A B 2 3 4 5 6 7 8 9 12

(1100
+ 1200) ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI 3 271 834 116 568 0 -1 060 541 4 271 35 749 -670 973 0 172 877

1100 NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 3 792 0 0 -1 225 0 0 0 0 0

1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes
un tamlīdzīgas tiesības 3 792 0 0 -1 225 0 0 0 0 0

1121 Datorprogrammas 3 792 0 0 -1 225 0 0 0 0 0

1200 PAMATLĪDZEKĻI 3 268 042 116 568 0 -1 059 316 4 271 35 749 -670 973 0 172 877

1210 Zeme, ēkas un būves 167 607 96 092 0 -974 077 9 945 0 -670 973 5 844 406 0

1211 Dzīvojamās ēkas 2 118 1 193 0 -2 879 -171 0 0 412 0

1212 Nedzīvojamās ēkas 16 929 4 888 0 -24 391 18 544 0 0 65 875 0

1213 Transporta būves 39 420 0 0 -832 246 0 0 -665 233 2 240 449 0

1214 Zeme zem ēkām un būvēm 0 37 715 0 -65 867 -1 220 0 -5 740 -1 097 0

1217 Pārējā zeme 0 52296 0 -37 156 -7 208 0 0 -1 010 0

1218 Inženierbūves 90 186 0 0 -11 224 0 0 0 3 520 640 0

1219 Pārējais nekustamais īpašums 18 954 0 0 -314 0 0 0 19 137 0

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 399 0 0 0 0 0 0 0 0

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 262 081 20 476 0 -50 358 246 35 749 0 76 892 105

1232 Saimniecības pamatlīdzekļi 59 573 0 0 -9 072 0 0 0 10 912 0

1233 Bibliotēku fondi 45 391 44 0 -3 189 246 3 710 0 0 105
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1236 Antīkie un citi kultūras un mākslas priekšmeti 461 20 432 0 0 0 1 117 0 11 821 0

1238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 67 506 0 0 -33 736 0 610 0 -715 0

1239 Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi 89 150 0 0 -4 361 0 30 312 0 54 874 0

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība 2 822 512 0 0 -34 862 774 0 0 -5 923 405 172 772

1241 Pamatlīdzekļu izveidošana 57 202 0 0 0 774 0 0 -56 090 0

1242 Nepabeigtā būvniecība 2 765 610 0 0 -34 862 0 0 0 -5 867 315 172 772

1250 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi 10 852 0 0 0 -6 299 0 0 2 107 0

1251 Turējumā nodotā valsts un pašvaldību zeme 0 0 0 0 0 0 0 2 107 0

1252 Turējumā nodotās valsts un pašvaldību ēkas un
būves 10 852 0 0 0 -6 299 0 0 0 0

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 0 0 0 -19 -395 0 0 0 0

1263 Mežaudzes 0 0 0 -19 -395 0 0 0 0

1270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos
pamatlīdzekļos 4 291 0 0 0 0 0 0 0 0

Konta Nr. Posteņa nosaukums

Nolietojums (amortizācija) un vērtības samazinājums

aprēķināts
pārskata periodā
(+)

izslēgšana no
uzskaites (-)

uz/ no 2100
kontu grupām
(+,-)

Korekcijas
(+,-)

bez atlīdzības
pārvietošana starp
1100 un 1200
līmeņa kontiem

saņemts (+) nodots (-)

A B 15 16 17 18 19 20 21

(1100 + 1200)n ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI 2 089 154 -496 065 -4 399 -24 610 0 -150 241 0

1100n NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 5 010 -1 225 0 0 0 0 0

1110n Attīstības pasākumi un programmas 2 993 0 0 0 0 0 0
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1120n Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes
un tamlīdzīgas tiesības 2 017 -1 225 0 0 0 0 0

1121n Datorprogrammas 1 355 -1 225 0 0 0 0 0

1125n Licences datorprogrammām 662 0 0 0 0 0 0

1200n PAMATLĪDZEKĻI 2 084 144 -494 840 -4 399 -24 610 0 -150 241 0

1210n Zeme, ēkas un būves 1 651 656 -449 706 -1 414 -24 610 0 -150 241 -1 019

1211n Dzīvojamās ēkas 2 627 -790 -91 0 0 0 0

1212n Nedzīvojamās ēkas 234 187 -18 099 -1 323 0 0 0 0

1213n Transporta būves 1 184 899 -427 428 0 -24 610 0 -150 241 -168 024

1218n Inženierbūves 167 657 -3 084 0 0 0 0 167 005

1219n Pārējais nekustamais īpašums 62 286 -305 0 0 0 0 0

1220n Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 15 269 0 0 0 0 0 0

1230n Pārējie pamatlīdzekļi 308 073 -45 134 0 0 0 0 1 019

1231n Transportlīdzekļi 100 292 0 0 0 0 0 0

1232n Saimniecības pamatlīdzekļi 80 076 -7 534 0 0 0 0 717

1238n Datortehnika, sakaru un cita biroja tenika 87 432 -33 716 0 0 0 0 -148

1239n Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi 40 273 -3 884 0 0 0 0 450

1250n Turējumā nodotie valsts un pašvaldību
īpašumi 108 896 0 -2 985 0 0 0 0

1252n Turējumā nodotās valsts un pašvaldību ēkas
un būves 108 896 0 -2 985 0 0 0 0

1270n Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos
pamatlīdzekļos 250 0 0 0 0 0 0
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Piezīme Nr.1.2.1. Zeme, ēkas, būves

Zemes, ēku un būvju sākotnējā vērtība 2014.gadā palielinājusies par 4 473 000 euro jeb

9.79%. Galvenokārt to ietekmēja būvju nodošana ekspluatācijā. Lielākās būves no tām:

- ERAF projektu “Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un

tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” un “Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas

pilsētā” ietvaros tika rekonstuēti 11 ielu posmi un 2 laukumi Ludzas pilsētā par kopējo

summu 3 829 405 euro, vienlaicīgi izslēdzot no uzskaites demontētos objektus par kopējo

summu 832 246 euro;

- pamatojoties uz 2014. gada 15. janvāra Ministru kabineta rīkojumu tika nodoti Satiksmes

ministrijas Latvijas Valsts ceļiem Latgales un Krāslavas ielu posmi (autoceļš A12) par

kopējo summu 665 233 euro;

- 2012.-2013. gados rekonstruētie Latgales un Tālavijas ielas posmi tika ņemti uzskaitē

pilnā būvdarbu vērtībā. 2014. gadā tika veiktas korekcijas, atdalītas un atsevišķi

uzskaitītas vienlaicīgi ar ielu izbūvētās inženierbūves- ielu apgaismojums, notekūdeņu

kanalizācija, ūdensvads un sadzīves kanalizācija par kopējo summu 1 583 978 euro, kā

arī parējie pamatlīdzekļi-informatīvie stendi par kopējo summu 4 978 euro. Līdz ar to

tika veikta nolietojuma korekcija par iepriekšējiem periodiem, samazinot transporta

būvju aprēķināto nolietojumu par 24 610 euro;

- 2015. gadā projektu “Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības

veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” un “Tranzītceļa P49 ielu posmu

rekonstrukcija Ludzas pilsētā” ietvaros jaunizveidotās inženierbūves- ielu apgaismojums,

notekūdeņu kanalizācija, ūdensvads un sadzīves kanalizācija nodotas ekspluatācijā par

kopējo summu 1 936 662 euro,vienlaicīgi izslēdzot no uzskaites demontētos objektus par

kopējo summu 11 224 euro;

Posteņa palielinājumu ietekmēja arī pārējā nekustamā īpašuma objektu būvniecība, tai

skaitā Ludzas mākslas skolas renovācija par 44 404 euro projekta "Izglītības apstākļu uzlabošana

mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros”.

Salīdzinot pašvaldības datus ar Valsts zemes dienesta (VZD) sagatavoto informāciju no

Valsts kadastra informācijas sistēmas par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajām ēkām un

būvēm, tika konstatētas neatbilstības starp VZD sniegto informāciju un ierakstiem

Zemesgrāmatā. Līdz ar to tika uzsākta padziļināta pašvaldības bilancē esošo ēku un būvju

inventarizācija, par pamatu ņemot Zemesgrāmatas datus, kas tālāk tiek salīdzināti ar VZD datiem
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un pašvaldības datiem, vienlaicīgi piesaistot būvvaldes speciālistus, pašvaldības zemes ierīcības

speciālistus un nekustamā īpašuma ekonomistu, lai pārbaudītu minēto objektu esību un tehnisko

stāvokli dabā. Līdz ar to nebija iespējams pabeigt salīdzināšanos ar attiecīgiem valsts reģistru

aktualizētiem datiem Ludzas novada pašvaldības 2014. gada 7. oktobra rīkojumā Nr. 3.1.1.5/115

noteiktajā termiņā.

Ņemot vērā minēto, Ludzas novada pašvaldība nav pilnībā izpildījusi 2003.gada

21.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 585" 49.1 prasību, veicot inventarizāciju, nav veikta

datu salīdzināšana par to īpašumā vai valdījumā esošām ēkām un būvēm ar attiecīgu valsts

reģistru aktualizētiem datiem.

Informācija par zemi

Ludzas novada pašvaldība ir salīdzinājusi bilancē esošos datus ar valsts reģistru

aktualizētiem datiem uz 31.12.2014. un ir konstatēts, ka Valsts zemes dienests (VZD) kā

pašvaldības īpašumus un tiesiskos valdījumus uzrāda 4468.96 ha, bet pašvaldības uzskaitē ir

4422.31 ha zemes, tai skaitā krājumu sastāvā 59,55 ha un zembilancē 12.27 ha.

Atšķirības 46.65 ha ir radušās šādu iemeslu dēļ:

- VZD uzrāda 5.9 ha zemes, kas pieder Ciblas novadam;

- VZD datos ir uzrādīta privatizēto dzīvokļu zemes gabala kopējā platība un dzīvokļu

īpašumos nesadalītās domājamās daļas no tās, bet pašvaldības bilancē ir uzskaitīta platība

atbilstoši domājamai daļai par 38.06 ha mazāk;

- pēc pašvaldības datiem visi dzīvokļi ir privatizēti un zemes gabals atbilstoši domājamām

daļām pieder dzīvokļu īpašniekiem, bet VZD datos uzrādīta zemes gabala platība 2.67 ha

ar pašvaldībai piederošu 0/1 domājamo daļu;

- veikta zemes uzmērīšana 16.12.2014. un precizēta platība par 0.02 ha, bet VZD izmaiņas

veiktas 2015. gadā.

2014. gada laikā par 37 715 euro tika sākotnēji atzīta zeme zem ēkām un būvēm, tai

skaitā, pamatojoties uz pašvaldības lēmumiem par zemes piekritību - 11 663 euro un lēmumiem

par zemes platību apstiprināšanu - par 25 985 euro. Izslēgta no pašvaldības bilances zeme zem

ēkām un būvēm par 65 867 EUR, tai skaitā pamatojoties uz pašvaldības lēmumiem par zemes

platību apstiprināšanu - par 50 854 euro un lēmumiem par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves

zemes fondā - par 1 453 euro, izslēgta zeme zem privatizētiem dzīvokļiem - par 12 995 euro.

2014. gada laikā par 52 296 euro tika sākotnēji atzīta pārējā zeme, tai skaitā,

pamatojoties uz pašvaldības lēmumiem par zemes piekritību - 26 416 euro un lēmumiem par

zemes platību apstiprināšanu - par 23 501 euro. Izslēgta no pašvaldības bilances pārējā zeme par
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37 156 euro, tai skaitā pamatojoties uz pašvaldības lēmumiem par zemes platību apstiprināšanu -

par 27 834 euro un lēmumiem par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves zemes fondā - par 5 633

euro.

Informācija par īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā

2014. gadā Ludzas novada pašvaldība turpināja reģistrēt Zemesgrāmatā pašvaldībai

piederošos nekustamos īpašumus. Uz 31.12.2014. Zemesgrāmatā iereģistrēti zemes īpašumi par

kopējo bilances (atlikušo) vērtību 706 054 euro, ēkas – 15 021 486 euro, būves – 138 706 euro

un dzīvokļi – 143 533 euro. Ierobežoto līdzekļu dēļ pārsvarā Zemesgrāmatā tiek reģistrēti

īpašumi, kuri ir paredzēti atsavināšanai, kuros notiek būvdarbi vai cita veida aktivitātes, kas

saistītas ar Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem.

Iepriekšējā gadā kā Zemesgrāmatā ierakstāmās (ierakstītās) būves 5.veidlapas

“Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats” paskaidrojumā par īpašumu

reģistrēšanu zemesgrāmatā kļūdaini tika uzrādītas ielas un ceļi, kuri patiesībā nav atsevišķi

reģistrējami kā būves, bet gan ir jāreģistrē zeme zem tiem. Zemesgrāmatā tiek veikts ieraksts, ka

uz reģistrētā īpašuma- attiecīgā zemes gabala- atrodas konkrētā iela. Līdz ar to 2014. gadā ielas

un ceļi ar atlikušo vērtību 10 078 903 euro netiek uzrādīti kā Zemesgrāmatā reģistrējamie objekti.

Informācija par iznomātiem pamatlīdzekļiem

Ludzas novada pašvaldība ir nodevusi nomā šādus tai piederošus īpašumus un mantu:

- nedzīvojamās telpas 30 juridiskām personām 3150.43 kv.m platībā;

- nedzīvojamās telpas 11 fiziskām personām 444.79 kv.m platībā;

- dzīvojamās telpas 88 fiziskām 5334.82 kv.m. platībā;

- siltumtrase juridiskai personai 1 007.5 m;

- zeme 65 juridiskām personām 521.108 ha;

- zeme 776 fizikām personām 2678.6 ha;

- zobārstniecības iekārta juridiskai personai.

Nodotas patapinājumā mednieku kolektīviem, saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības un

Lauku atbalsta dienesta līgumu par atbalsta pasākumiem Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku

mēra ierobežošanai, 11 dzesētavas ar bilances vērtību 13 556 euro.

Nodoti patapinājumā 7 zemesgabali ar kopējo platību 2.1 ha biedrībai “Latgales reģiona

attīstības aģentūra” Latvijas, Igaunijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta

“Tour de Latgale & Pskov” ieviešanas laikā un 7 gadi pēc projekta noslēguma ar mērķi attīstīt

infrastruktūru.
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Informācija par ieķīlātiem īpašumiem

Ludzas novada pašvaldībai uz 31.12.2014. ieķīlātu (apgrūtinātu) īpašumu nav.

Dāvinājumā saņemtie pamatlīdzekļi

Bilances

konts
Nosaukums

Dāvinātājs, dāvinājuma

mērķis
Dokumenta Nr., datums

Sākotnējā

vērtība,

EUR

1233 Grāmatas

Fiziskas personas, grāmatu

fonda papildināšanai skolās

un bibliotēkās

Akti par 2014. gadu

854

1233 Grāmatas

Juridiskas personas, grāmatu

fonda papildināšanai skolās

un bibliotēkās

Akti par 2014. gadu

2 167

1236 Muzeja krājumi

Fiziskas personas,

kultūrvēsturiskā mantojuma

saglabāšana

Akti par 2014. gadu

1 118

1238

Portatīvais dators

TOSHIBA L855-14H

Istras vidusskolai

Kultūras attīstības fonds,

40008170897, mācību

kvalitātes paaugstināšanai

13.12.2013. Pieņemšanas-

nodošanas akts Nr. 04-KAF,

16.10.2014. Dāvanas

novērtēšanas akts Nr.1

610

1239

Futbola vārti SIMAB

M-92(5x2m) ar gludo

tīklu- 2 gab. Sporta

skolai

LATVIJAS FUTBOLA

FEDERĀCIJA,50008022101

futbola attīstības programmas

īstenošana Solidaritātes fonda

ietvaros

Pieņemšanas-nodošanas akts

no 12.02.2014., Finanšu

līdzekļu vai mantas

dāvinājuma(ziedojuma)

līgums Nr.LFF/13-396A no

01.11.2013.g.

1 894

Kopā 6 642

Piezīme Nr.1.2.3. Pārējie pamatlīdzekļi

Pārējo pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība 2014. gadā palielinājusies par 346 100 euro jeb

8.38%. Lielākās izmaiņas bija:

- kontā 1232 “Saimniecības pamatlīdzekļi“ iegādāts iestāžu darbības nodrošināšanai

nepieciešamais inventārs par kopējo summu 65 498 euro, tai skaitā caur kontu

“Pamatlīdzekļu izveidošana” 5 925 euro. No tiem par 13 786 euro iegādātas

saldētavas mednieku kolektīviem no Lauku atbalsta dienesta līdzekļiem ārkārtas

situācijā cīņai pret āfrikas cūku mēra izplatību;
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- kontā 1233 “Bibliotēku fondi”, iegādātas mācību grāmatas par 27 457 euro un

grāmatas bibliotēkām par 17 934 euro;

- kontā 1236 “Antīkie un citi kultūras un mākslas priekšmeti” 2014. gadā muzeju

krājumu esības pārbaudes laikā tika ņemti uzskaitē muzeja priekšmeti par kopējo

summu 20 432 euro, kā arī iegūti priekšmeti no arheoloģiskajiem izrakumiem Ludzas

pilskalnā projekta “Arheoloģija, Vara, Sabiedrība:sadarbība arheoloģiskā mantojuma

saglabāšanai” realizācijas kaikā, kuru kopējās izmaksas sastādīja 11 821 euro;

- iegādāta jauna biroja un datortehnika novada pašvaldības iestādēs par kopējo summu

67 506 euro , norakstīta nolietojusies tehnika par 33 736 euro;

- kontā 1239 “Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi” uzskaita mūzikas

instrumentus, sporta inventāru un pārējos citos kontos neuzskaitītos priekšmetus.

2014.gadā iegādāti pārējie pamatlīdzekļi par kopējo summu 89 150 euro, norakstīti

nolietojušies priekšmeti par – 4 361 euro. Nodots ekspluatācijā projekta "Transporta

infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas

pilsētā" ietvaros izgatavotais reklāmas ekrāns par 31 051 euro un 6 informatīvie

stendi par kopējo summu 3 910 euro . Nodoti ekspluatācijā izveidotie virzienu norāžu

stabi par 13 217 euro projekta "Iepazīsti Ludzu" ietvaros, kā arī sieviešu viduslaiku

tērps un monētu kalšanas darbnīca muzejā projekta “Arheoloģija, Vara, Sabiedrība:

sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai” realizācijas laikā par kopējo summu

5 990 euro.

Informācija par bibliotēku fondiem

Bibliotēkas krājumu uzskaite tiek kārtota atbilstoši MK 30.03.2010. noteikumu

Nr. 317 ,,Nacionālā bibliotēku krājumu noteikumi” prasībām.

Bibliotēkas krājumu esības pārbaude veikta:

Atrašanās vieta Bibliotēku
krājuma skaits
uz 31.12.2014.
eksemplāri

Neinventarizētā
bibliotēkas fonda
apjoms EUR
31.12.2014.

Pēdējo reizi
inventarizācija veikta

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka 52 278 136 919 25.03.2008.

Pildas pagasta bibliotēka 4 772 8 679 04.11.2009.

Nirzas pagasta bibliotēka 5 505 9 028 15.07.2011.

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka 4 912 8 773 28.01.2010.

Isnaudas pagasta bibliotēka 9 050 11 273 uzsākta 2014.g.19.XI

Istras pagasta bibliotēka 5 829 8 255 uzsākta 2014.g. 8.XII

Rundēnu pagasta bibliotēka 4 731 6 567 18.02.2010.

Pureņu pagasta bibliotēka 4 928 8 912 13.12.2010.
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Ņukšu pagasta bibliotēka 5 254 9 824 18.01.2012.

Briģu pagasta bibliotēka 4 415 7 911 07.12.2012.

Ludzas pilsētas ģimnāzija 58 824 169 131 31.12.2007.

Ludzas 2.vidusskola 25 099 89 775 31.03.2008.

Istras vidusskola 7 489 26 011 01.06.2009.

Pildas pamatskola 6 974 15 432 30.06.2009.

Ludzas novada vakara vidusskola 9 034 34 133 03.11.2008.

Ludzas mūzikas pamatskola 15 662 14 819 28.02.2010.

Cirmas pagasta bibliotēka 4 113 15 275 03.12.2013.

Nirzas pamatskola 3 062 13 085 29.11.2013.

J.Soikāna mākslas skola 539 2 243 30.09.2013.

Kopā 232470 596 045

Bez atlīdzības saņemtie pamatlīdzekļi

Bilances
konts Nosaukums

Iestādes nosaukums
no kuras saņemts
pamatlīdzeklis

Dokumenta Nr.,
datums

Sākotnējā
vērtība,
EUR

Uzkrātais
nolietojums,
EUR

Atlikusī
vērtība,
EUR

1233

Grāmatas
Ludzas novada
bibliotēkām,
programma
"Bērnu žūrija"

Latvijas bibliotekāru
biedrība

Pieņemšanas –
nodošanas akti

461 - 461

1233 Grāmatas Latvijas nacionālā
bibliotēka

Pieņemšanas –
nodošanas akti 228 - 228

1239
Ugunsdrošības
sistēma Ludzas
2.vidusskolā

Valsts reģionālās
attīstības aģentūra 26 724 - 26 724

1239

Rokasbumbas
vārti, Projekts
Nr.ELRI-130
"Promotion of
Healthy Life-
Styl
Organizing
Sport Events in
Latgale and
Pskov
Regions"

Biedrība Latgales
reģiona attīstības
aģentūra

Pavadzīme
Nr.LRAA001 no
02.01.2014.g.
Nodošanas-
pieņemšanas akts
no 02.01.2014.g. 1694 - 1694

Kopā 29 107

Informācija par muzeju krājumiem

Muzeja krājumu uzskaitei iekārtotas muzeja krājumu inventāra grāmatas atbilstoši MK

21.11.2006. noteikumu Nr. 956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumiem” prasībām.

Muzeja krājumu priekšmetu esības pārbaudei ir uzsākta inventarizācija 2010. gada

novembrī. Muzeju krājumu esības pārbaudes ir plānots veikt pakāpeniski saskaņā ar grafiku līdz

2015. gada decembrim un muzeja krājumi tiks ņemti uzskaitē pilnībā.
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Piezīme Nr.1.2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība

Piesaistot Eiropas savienības līdzekļus, Ludzas pilsētā tiek realizēti divi lieli ERAF

projekti “Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma

attīstībai Ludzas pilsētā” un “Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā”, kuru

ietvaros 2014. gadā pabeigta 2 laukumu un 11 ielu posmu rekonstrukcija, iekļaujot ielu

apgaismojuma, notekūdeņu kanalizācijas, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu atjaunošanu

par kopējo summu 5 766 067 euro.

Projekts “Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un

tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” turpinās līdz 2015. gada beigām. Plānots rekonstruēt vēl 4 ielas

un pabeigt Horizontālā saules pulksteņa izbūvi Domes laukumā.

Ludzas novada dome 2014. gadā pieņēma 3 lēmumus par 9 objektu tehniskās

dokumentācijas norakstīšanu par kopējo summu 34 862 euro sakarā ar to, ka minētie projekti 5

gadu laikā netika uzsākti un izstrādātie tehniskie nosacījumi ir novecojuši un neatbilst šodienas

prasībām.

Piezīme Nr.1.2.6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi

Uz 31.12.2014. ir salīdzināti dati par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajiem

mežiem ar Valsts meža reģistru un Valsts kadastra informācijas sistēmu. Pavisam pašvaldības

uzskaitē ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā ir mežaudzes 663.08 ha platībā, pilsētas parks 8.85 ha ,

krājumu sastāvā -18.2 ha platībā un zembilancē- 0.28 ha platībā, pavisam kopā 690.41 ha. No

tām 57 mežaudzēm ir veikta meža inventarizācija un noteikta koksnes krāja, pavisam 60 331

kubikmetrs. Pārējās mežaudzes ir uzskaitītas daudzuma vienībās. Pašvaldībā tiek gatavota mežu

apsaimniekošanas programma.

Valsts kadastra informācijas sistēmā kopējā mežaudžu platība ir uzrādīta 690.54 ha, tai

skaitā pilsētas parks 8.85 ha. Starpība 0.13 ha veidojas tāpēc, ka meža inventarizācijas

pabeigšanas brīdī meža platība inventarizācijas lietā tika atspoguļota ar precizitāti līdz 0.1 ha,

piemērojot noapaļošanu, bet pašreiz Valsts kadastra informācijas sistēmā – precizitāte 0.01ha.

Valsts meža reģistrā uzrādītas mežaudzes 268.0 ha platībā ar kopējo krāju 59 229

kubikmetri. Atšķirība ir tāpēc, ka lielākajai daļai mežaudžu 418.98 ha platībā nav veikta meža

inventarizācija un mežaudzēm 3.43 ha platībā iepriekšējās inventarizācijas termiņš ir pagājis.

Ludzas novadā ir veikta koku inventarizācija pašvaldībai piederošajos parkos, skvēros un

kapos. Koki uzskaitīti zembilancē daudzuma vienībās, pavisam 5 950 koki.
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Ludzas novada pašvaldības bilancē ir 2 izpētīti karjeri. 2014.gadā nav veikta karjeru

izstrāde.

„Avansa maksājumi iepriekšējos periodos” veidlapā Nr.5 ,,Nemateriālo ieguldījumu

un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats” uzrādīts:

Summa Darījuma apraksts

105 Grāmatas no VAS Latvijas pasts- 91 EUR, no Centrālā statistikas biroja-
14 EUR

10 889 Rūpniecības ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā, SIA Ķekava PMK

17 618 Liepājas ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz tiltam pāri Garbaru
upei Ludzā, Ludzas novadā, SIA būvfirma „ Ceļi un Tilti”

7 985 Raiņa ielas rekonstrukcija posmā no Liepājas ielas līdz Dagdas ielai
Ludzā, Ludzas novadā, Pilnsabiedrība „ Matthai Latvija un Matthai
Bauunternehmen”

3 220 Ezera šķērsielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā, SIA „
Lemminkainen Latvija”

9 553 Parku ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā, SIA „ Lemminkainen
Latvija”

23 549 Laukuma rekonstrukcija Ludzā Raiņa ielas un Stacijas ielas krustojumā,
PS „Asfaltbūve un Ķekava-PMK”

98 880 Tranzītceļa P49 Tālavijas ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā (no
Tālavijas ielas 127 uz pilsētas centra pusi 0.6 km) , SIA „RBSSKALS
Būvvadība”

1 078 Saules pulksteņa dizaina skiču izstrāde, Valdis Majevskis

172 877 Kopā

Piezīme Nr.1.2.8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Uz pārskata perioda beigām samaksāti avansi par pamatlīdzekļiem 14 879 euro.

N.

p.

k.

Dokumenta
Nr.

Uzņēmuma,organizā
cijas (kurai
samaksāts avanss)
nosaukums

Reģistrācijas
numurs

Darījuma apraksts Apmaksas
datums

Apmaksa
s summa
(EUR)

1. Paziņojums
par veicamo
apmaksu
23.10.2014.

ZTI Gaida Rutkovska 15055811479 Dzīvokļa īpašuma
Latgales ielā 51-
29 Ludzā, Ludzas
novadā iegāde

07.11.2014. 2 021

2. Priekšapmaksa
s rēķins Nr.
14/036
04.04.2014

SIA būvfirma „ Ceļi
un Tilti”

42403006225 Rekašova ielas
rekonstrukcija
Ludzā, Ludzas
novadā

09.05.201 9 043

3. Rēķins Nr.
AAB-1
13.06.2014.

SIA „Asfaltbūve” 40003994881 Horizontālā saules
pulksteņa izbūve
laukuma
rekonstrukcijas
projekta ietvaros
Ludzā Raiņa ielas
un Stacijas ielas
krustojumā

17.06.2014. 3 349

4. Rēķins Nr.P- Valdis Majevskis 10074711817 Horizontālā saules 30.06.2014 387
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06/06-2014
27.06.2014.

pulksteņa izbūve
laukuma
rekonstrukcijas
projekta ietvaros-
autoruzraudzība

5. Avansa rēķins
A0075/W545

11.03.
2014.

Centrālā statistikas
pārvalde

90000069830 Grāmatas 28.03.2014. 13

6. Abonementi
par preses
pasūtījumu
2015.gadam

VAS Latvijas pasts 4000305279 Grāmatas 13.10.2014.

28.10.2014.

66

Kopā 14 879

Piezīme Nr. 1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi samazinājušies par

331 922 euro.

Aktīvs
Piezīmes

Nr.

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas

( +, - )

1 2 3 4 5

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā

( 1.+2.+3.)

1.3.
4 548 789 4 880 711 (331 922)

1. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
un vērtības samazinājums radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā

1.3.1.
4 460 193 4 791 645 (331 452)

2. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un
vērtības samazinājums asociēto kapitālsabiedrību
kapitālā

1.3.2.
3 728 4 192 (464)

3. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3.3. 84 868 84 874 (6)

Paskaidrojumi par veidlapu Nr.7-1 „Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā
izmaiņu pārskats”.

r.

k.
Kapitālsabiedrības
nosaukums Reģistrācijas Nr.

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība uz
31.12.2013.

Pamatkapi-
tāla daļu
denominā-
cijas maiņa
(saskaņā ar
euro
ieviešanas
kārtības
likumu)

Ieguldījums
2014.gadā Pārvērtēts

2014.gadā

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība uz
31.12.2014.

1. SIA Ludzas
apsaimniekotājs 42403015020 1 997 301 - 253 528 (548 831) 1 701 998

2 SIA Ludzas
medicīnas centrs 40003258973 2 794 344 - 30 000 (66 149) 2 758 195

3 SIA Ludzas tūrisma
aģentūra 50003367381 4 192 - - (464) 3 728
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4. SIA
Austrumlatgales
atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrība

42403013918 84 874 (6) - - 84 868

Kopā: 4 880 711 (6) 283 528 (615 444) 4 548 789

Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības

budžetu saskaņā ar 2012. gada 25. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 643 “Kārtība,

kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu

pārskatus un finanšu informāciju”.

2014. gada 10. jūlijā tika pieņemts Ludzas novada domes lēmums „Par SIA „Ludzas

apsaimniekotājs” pamatkapitāla palielināšanu (protokols Nr.11, 7.§), veicot naudas līdzekļu

ieguldījumu 620 500 euro – Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā”

realizācijai. Naudas līdzekļi pārskaitīti 17.07.2014.

2014. gada 10. jūlijā tika pieņemts Ludzas novada domes lēmums „Par SIA „Ludzas

apsaimniekotājs” pamatkapitāla palielināšanu (protokols Nr.11, 7.§), veicot naudas līdzekļu

ieguldījumu 191 028 euro Kohēzijas fonda projekta “Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija

Ludzas pilsētā” realizācijai. Naudas līdzekļi pārskaitīti 22.07.2014.

2015. gadā pašvaldība plāno palielināt SIA „Ludzas apsaimniekotājs” pamatkapitālu par

42 500 euro, piešķirot atbalstu jauna personālpacēlāja uz auto bāzes iegādei, kā arī turpināt

ieguldīt projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā”, tai skaitā 2016. gadā- 42 025 euro un

2017. gadā- 41 786 euro.

SIA “Ludzas apsaimniekotājs” finanšu rādītāji salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir

uzlabojušies un pārskata gadu tā noslēdza ar peļņu 8 702 euro.

2014. gadā sabiedrība mainīja grāmatvedības politiku attiecībā uz dzīvojamo māju

uzkrājumu atspoguļošanu finanšu pārskatos, kas līdz tam paredzēja aprēķinātās maksas par

uzkrājumiem iekļaušanu komercsabiedrības ieņēmumos. Sākot ar 2014. gadu izmaiņas paredz,

ka aprēķinātā uzkrājumu summa tiek atspoguļota bilances kontā “Nākamo periodu ieņēmumi”.

Korekciju rezultātā tika veiktas retrospektīvas izmaiņas, labojot aktīvu, saistību un pašu kapitāla

summu atlikumus. Izmaiņas ietekmēja 2013. gada neto peļņu un nesadalītās peļņas atlikumus

pirms 2013. gada, līdz ar to arī sabiedrības pašu kapitāla atlikumu uz gada sākumu, samazinot to

par 557 533 euro.
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2014. gada 27. februārī tika pieņemts Ludzas novada domes lēmums „Par SIA „Ludzas

medicīnas centrs” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr.3, 33.§), veicot naudas līdzekļu

ieguldījumu 30 000 euro slimnīcas morga renovācijai. Naudas līdzekļi pārskaitīti 03.04.2014.

Veicot uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi, tika secināts, ka 2014. gadā SIA

“Ludzas medicīnas centrs” īstermiņa saistības netiek pilnībā nosegtas ar īstermiņa aktīviem,

tomēr salīdzinot ar iepriekšējo gadu likviditātes rādītāji ir uzlabojušies, kaut gan pozitīvs

vērtējums nav sasniegts. Sabiedrības naudas plūsma 2014. gadā bija pozitīva. 2014. gadu SIA

„Ludzas rajona slimnīca” noslēdza ar zaudējumiem 66 149 euro.

Saskaņā ar vadības aprēķiniem SIA “Ludzas medicīnas centrs” neplāno no saviem

līdzekļiem atmaksāt 2015.gada maksājumu par aizdevumu Ziemeļu investīciju bankai 206 960

euro. Sabiedrība ir saņēmusi Veselības ministrijas apstiprinājumu, ka tiks izskatīta iespēja segt

visu valsts galvotā aizdevuma maksājuma summu, bet rezultāts ir atkarīgs no nozarei piešķirtā

finansējuma apmēra. Pastāv būtiska nenoteiktība, ka sabiedrībai var būt neiespējami nokārtot

saistības tās parastās darbības ietvaros.

Pašlaik pašvaldība neplāno nākamajos trīs gados veikt naudas līdzekļu ieguldījumu SIA

“Ludzas medicīnas centrs”.

Pašvaldība ir izvērtējusi SIA “AAAS” 2014.gada pārskatu un sabiedrības finansiālās

darbības rezultātus un neplāno turpmākajos trīs gados veikt naudas līdzekļu ieguldījumu.

Piezīme Nr.1.4.2. Citas ilgtermiņa prasības

Postenī “Citas ilgtermiņa prasības” uz 31.12.2014. uzskaitītas prasības par nekustamā

īpašuma iegādi uz nomaksu par maksājuma daļu , kura jāatmaksā ilgāk par gadu- kopsummā

18 415 euro

Nr.p
.k. Nosaukums

Atlikums

uz 31.12.2013.
(konts 1420)

Darījumi Pārvietošana starp kontu
līmeņiem

Atlikums uz

31.12.2014.

palieli

nājums(+)

samazinā

jums(-)
palielinā
jums(+)

samazinā
jums(-)

Īstermiņa
sastāvā
(EUR)

Ilgtermiņa
sastāvā
(EUR)

1. Fiziska persona 633 (1) (632) 632 -

2. Fiziska persona 82 (82) - -

3. Fiziska persona 878 (4) (315) 315 559

4. Fiziska persona 2 996 (1 027) 1 027 1969

5. Fiziska persona 2 197 (6) (688) 688 1503

6. Fiziska persona 825 (396) 396 429

7. Fiziska persona 1 743 (1 743) - -

8. Fiziska persona 6 391 (162) (1 372) 1372 4857
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9. Fiziska persona 4 130 1416 4130

10. Fiziska persona 1 097 650 1097

11. Z/s Mežāres A 3 871 2212 3871

12. SIA „AIRS 643 (643) 643 -

Kopā: 9 997 15 489 (1 998) (5 073) 9 351 18 415

2014. gadā tika noslēgti četri nekustāmā īpašuma nomaksas pirkuma līgumi:

- 12.03.2014. noslēgts dzīvokļa Nr.13 Dagdas ielā 1, Ludzā nomaksas pirkuma līgums Nr. P-

207/2014 ar nomaksas termiņu 15.02.2019. un 6 % likmi, dzīvokļa cena 8 251 euro;

- 12.09.2014. ar juridisku personu noslēgts nekustāmā īpašuma (zemes gabala ar apbūvi)

„Internāts” Nirzā, Nirzas pagastā nomaksas pirkuma līgums Nr. P-455/2014 ar nomaksas

termiņu 15.09.2017. un 6 % likmi, īpašuma cena 7 374 euro;

- 26.09.2014. noslēgts dzīvokļa Nr.1 Mazā Ezerkrasta ielā 36, Ludzā nomaksas pirkuma līgums

Nr. P-479/2014 ar nomaksas termiņu 15.10.2017. un 6 % likmi, dzīvokļa cena 1 997 euro;

- 05.12.2014. noslēgts dzīvokļa Nr.7 Liepājas ielā 20A, Ludzā nomaksas pirkuma līgums Nr. P-

574/2014 ar nomaksas termiņu 15.02.2018. un 6 % likmi, dzīvokļa cena 6 297 euro.

2014.gadā divas personas nomaksas pirkuma līgumus atmaksāja pirms termiņa.

2014. gadā atcelts nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarinājums SIA

“AIRS” par 643 euro, kas bija piešķirts realizējot Nodokļu atbalsta politiku, jo nodokļu

maksātājs neizpildīja noteiktās prasības.

Piezīme Nr.2.Apgrozāmie līdzekļi
Piezīme Nr. 2.1. Krājumi
Krājumi uzrādīti veidlapā Nr.6 „Krājumu izmaiņu pārskats”.Krājumu atlikums uz gada

beigām samazinājies par 32 485 euro jeb 16.46%

Aktīvs
Piezī
mes

Nr.

Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas

( +, - )

1 2 3 4 5

Krājumi – kopā (1.+2.+3.+4) 2.1. 164 815 197 300 (32 485)

1. Izejvielas un materiāli 2.1.1. 142 551 136 670 5 881

2. Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi
atsavināšanai

2.1.2. 21 338 60 197 (38 859)

3. Inventārs 2.1.3. - 433 (433)

4. Avansa maksājumi par krājumiem 2.1.4. 926 - 926
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2014. gadā ir notikušas šādas krājumu izmaiņas

Konta Nr. Posteņa nosaukums

Sākotnējā vērtība

darījumi(+,-) sākotnējā atzīšana (+)/ izslēgšana (-) pārvietošana
(+,-)
starp 2100

līmeņa
kontiem

palielinājums
(+)

samazinājums
(-)

sākotnējā atzīšana un
inventarizācijas rezultāti (+.-) izslēgšana no

uzskaites (-)

uz/ no
1100/1200
kontu
grupām (+,-)

bez atlīdzības

palielinājums
(+)

samazinājums
(-) saņemts (+) nodots (-)

A B 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2100 KRĀJUMI 935 475 -28 531 651 -3 457 -931 566 -8 670 713 -27 0

2110 Izejvielas un materiāli 815 635 0 334 -28 -814 326 -906 429 0 4 743

2111 Materiāli mācību, zinātniskiem un citiem
mērķiem 46 040 0 0 0 -46 588 -132 132 0 0

2112 Pārtikas produkti 253 159 0 222 0 -252 088 0 153 0 0

2113 Medikamenti, zāles un medicīnas materiāli 11 050 0 0 0 -11 749 0 0 0 0

2114 Saimniecības materiāli un kancelejas
piederumi 164 726 0 0 0 -161 038 -774 69 0 0

2115 Kurināmais, degviela, smērvielas 326 734 0 112 -28 -329 094 0 75 0 4 743

2116 Mašīnu iekārtas un rezerves daļas 13 926 0 0 0 -13 769 0 0 0 0

2120 Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi 5 741 0 0 0 -508 0 0 0 -5 233

2130 Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi
atsavināšanai 0 -28 531 317 -3 429 0 -7 764 246 -27 328

2132 Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi
atsavināšanai 0 -20 958 317 -3 429 0 -14 330 246 -27 328

2134
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību
krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi
atsavināšanai

0 -7 573 0 0 0 6 566 0 0 0

2160 Inventārs 114 099 0 0 0 -116 732 0 2 038 0 162
2161 Ātri nolietojamais inventārs 85 465 0 0 0 -87 035 0 1 221 0 -84
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2162 Apģērbi, apavi, veļa un gultas piederumi 28 634 0 0 0 -29 697 0 817 0 246



Krājumu izmaiņas visvairāk ietekmēja ilgtermiņa ieguldīju atsavināšanai atlikuma

samazināšanās par 38 859 euro

Kontā „Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai” uzskaitīti atsavināšanai

nodotie nekustamie īpašumi, kustamā manta un metāllūžņi. Pārskata periodā no

norakstītajiem pamatlīdzekļiem iegūti un realizēti metāllūžņi par 317 euro, kā arī nodots

atsavināšanai inventārs par 433 euro, kas netika izmantots pašvaldības funkciju veikšanai.

Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījumiem, kas paredzēti atsavināšanai:

Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi Kustība 2014. gadā

Atlikums uz 31.12.2013. 60 197

Pārvietots no pamatlīdzekļiem uz krājumu sastāvu (uz
kontu 2132 vai 2134) 27 917

Atsavināts (27 780)

Izslēgts vērtības samazinājums pārdošanai turētiem
ilgtermiņa ieguldījumiem (3 429)

Pārvietots no krājumiem uz pamatlīdzekļu sastāvu (uz
kontu 1200) (35 567)

Atlikums uz 31.12.2014. 21 338

Informācija par katru atsavināšanas objektu uz 31.12.2014.g.

Summa
EUR Nosaukums Adrese

Protokola Nr. un atsavināšanas
uzsākšanas datums, cita informācija

1 318 Dzīvoklis Blaumaņa 23A-10, Ludza
Prot.Nr.14, 30.& no 28.07.2011.,
05.01.2015. pirkuma līgums Nr.P-02/2015

235 Zeme Ņukšu pag. ,”Smilšaine” Prot. Nr3, 49.& no 27.02.2014.

27 Dzīvoklis Nirzas, “Ezermāja”,dzīv.Nr.3
Prot.Nr.6, 34.& no 24.04.2014., sagatavots
pirkuma līgums 2015.gadā.

443 Zeme Nirzas pag.Osinovka, Zīlītes-1 Prot.Nr.10, 38& no 26.06.2014.

52 Dzīvojamā māja
Istras pag., Vecslabada,
“Jeļisejevi”

Prot.Nr.6, 35.& no 24.04.2014., pirkuma
līgums Nr.P-99/2015 no 05.03.2015.

263 Zeme
Istras pag., Vecslabada,
“Jeļisejevi”

Prot.Nr.6, 35.& no 24.04.2014., pirkuma
līgums Nr.P-99/2015 no 05.03.2015.

538 Zeme Rundēnu pagasts Prot.Nr10, 40.& no 26.06.2014.

270 Zeme Rundēnu pagasts Prot.Nr10, 40.& no 26.06.2014.

0 Mežaudze Rundēnu pagasts Prot.Nr10, 40.& no 26.06.2014.

787 Zeme Ludza,Tālavijas 136a Prot.Nr.3&47 no 27.02.2014.,

2 655 Zeme Nirzas pag., Balderjāņi Prot.Nr.10 &41 no 26.06.2014.

395 Mežaudze Nirzas pag., Balderjāņi Prot.Nr.10 &41 no 26.06.2014.

53 Zeme Cirmas pag.,Piesaule Prot. Nr.15, 34.& no 28.04.2014.

1 476 Dzīvoklis Latgales 92 dz.Nr.26,Ludza Prot.Nr.15&32 no 28.08.2014.
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1 774 Dzīvoklis Latgales 92a dz.Nr.11,Ludza
Prot.Nr.15&30 no 28.08.2014., pirkuma
līgums Nr.P-115/2015 no 19.03.2015.

419
Zemes domājamās
daļas Latgales 92a dz.Nr.11,Ludza

Prot.Nr.15&30 no 28.08.2014., pirkuma
līgums Nr.P-115/2015 no 19.03.2015.

946 Zeme Rundēnu pagasts,”Amiranti”
Prot. Nr.25, 44.& no 28.11.2013., pasūtīta
vērtēšana

545 Dzīvoklis Dagdas 4a, dz.12, Ludza Prot.Nr.15, 29.& no 28.08.2014.

1 404 Dzīvoklis 18.Novembra 27-8,Ludza
Prot.Nr.15, 31.& no 28.08.2014., sagatavots
pirkuma līgums 2015.

124
Zemes domājamās
daļas 18.Novembra 27-8,Ludza

Prot.Nr.15, 31.& no 28.08.2014.,sagatavots
pirkuma līgums 2015.

5 284 Zeme Istras pag.,”Ārzemnieki” Prot.Nr.15, 35& no 28.08.2014.

0 Mežaudze Istras pag.,”Ārzemnieki” Prot.Nr.15, 35& no 28.08.2014.

462 Zeme Cirma "Līders"

Prot.Nr.26, 47.& no 28.12.2013.,
atsavināšanas termiņš atlikts līdz tiks
nojaukts nelikumīgās būvniecības objekts

1 372 Dzīvoklis Raiņa 32-50, Ludzā
Prot.Nr.23, 74.& no 24.10.2013.,pirkuma
līgums Nr.P-026/2015 no 14.01.2015.

144
Zemes domājamās
daļas Raiņa 32-50, Ludzā

Prot.Nr.23, 74.& no 24.10.2013.,pirkuma
līgums Nr.P-026/2015 no 14.01.2015.

352 Dzīvoklis Liepājas 37,dz Nr.3, Ludzā
Prot.nr.10, 39.& no 26.06.2014., pirkuma
līgums Nr.P-116/2015 no 18.03.2015.

21 338 KOPĀ

Dāvinājumā saņemtie krājumi

Bilances
konts Nosaukums Dāvinātāja nosaukums,

reģ.Nr. Dokumenta Nr., datums
Vērtība

EUR

2112

Pārtikas produkti aprūpes mājai
Briģu pirmsskolas izglītības
iestādei, pansionātam un bērnu
namam-patversmei

Fiziskas personas 2014. gada akti

153

2114 Saimniecības materiāli Ludzas
tautas namam

SIA Sākums,
42403009749

12.12.2014. p-z Nr.SAK
7012

69

2115 Degviela Fiziska persona 07.02.2014. ceļazīme
Nr.28

56

2115 Degviela SIA VELS, 42403004101 04.03.2014. akts Nr.2 19

2161 Klavieres Ludzas pilsētas
ģimnāzijai Fiziska persona 26.02.2014. dāvinājuma

līgums D-001/2014
200

2161 Suvenīri
Dāvinājumi pilsētas
svētkos no sadarbības
partneriem

14.08.2014. akts Nr.189 150

2161 Sporta inventārs Biedrība Latvijas fudbola
federācija,50008022101

02.06.2014.z iedojuma
līgums un akts 296

Kopā 943
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Bez atlīdzības saņemtie krājumi

Bilances
konts Nosaukums Iestādes nosaukums no kuras

saņemti krājumi Dokumenta Nr., datums
Vērtība

EUR

2111 Mācību līdzekļi LR IZM 10.02.2014.nodošanas-
pieņemšanas akts 132

2132 Grāmatas Latvijas Nacionālā bibliotēka 10.12.2014. p-z Nr.TM-23
19.02.2014. p-z Nr.IZ-017 246

2161 Sporta inventārs
Latgales reģiona attīstības
aģentūra, biedrība (pārrobežu
sadarbības projekts ELRI-130)

16.07.2013. līgums
Nr.ELRI-130/009,
02.01.2014.p-z Nr.LRAA001
ar aktu

575

2152 Sporta tērpi
Latgales reģiona attīstības
aģentūra, biedrība (pārrobežu
sadarbības projekts ELRI-130)

16.07.2013.līgums Nr.ELRI-
130/009, 02.01.2014. p-z
Nr.LRAA001 ar aktu

817

Kopā 1 770

Avansa maksājumi par krājumiem
Uz pārskata gada beigām samaksāti avansi par krājumiem uz kopējo summu 926 euro:

Summa Darījuma apraksts

79 SIA Lielvārds, inventārs Vakara vidusskolai, 01.12.2014. rēķ.Nr.002050

239 SIA Glāzeri BT, remontmateriāli Muzejam, 04.12.2014.
rēķ.nr.MATJ0001182

608 SIA RANTZOWS SPORT, inventārs Ludzas pilsētas ģimnāzijai,
01.12.2014. rēķ.Nr.319/2014

Piezīme Nr. 2.3. Debitori
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru prasības palielinājušās par 77 439 euro jeb

27.39%.

Aktīvs Piezīmes
Nr.

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada
sākumu

Izmaiņas

( +, - )

1 2 3 4 5

5. Debitori – kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6. -9.) 2.3. 360 199 282 760 77 439

1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 2.3.1 359 516 365 216 (5 700)

2.Prasības par nodokļiem 2.3.2 138 502 108 931 29 571

3. Uzkrātie ieņēmumi 2.3.3. 48 331 34 069 14 262

4. Pārmaksātie nodokļi 2.3.4. - 135 (135)

5. Prasības pret personālu 2.3.5. 244 149 95

6. Pārējās prasības 2.3.6. 462 457 431 395 31 062

9. Uzkrājumi nedrošām prasībām (-) (648 851) (657 135) 8 284

Prasības pret debitoriem būtiskākās izmaiņas veido:
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- 2014.gadā saskaņā ar 2013. gada 4. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 306

“Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2014. gadam” pieauga zemes kadastrālā vērtība,

līdz ar to nodokļu maksātājiem palielinājās nekustamā īpašuma nodoklis , kā rezultātā

salīdzinot ar iepriekšējo periodu pieauga parāda summa par 9 844 euro.

Pieauga arī aprēķinātā papildnodokļa maksājumi par neapstrādāto lauksaimniecības zemi, kas

parādu uz gada beigām salīdzinot ar iepriekšējo periodu palielināja par 9 638 euro

- uz pārskata gada beigām salīdzinot ar iepriekšējo gadu Valsts kases parāds par nesadalīto

iedzīvotāju ienākuma nodokli pieauga par 19 727 euro un dotāciju no pašvaldību finanšu

izlīdzināšanas fonda iemaksām – par 25 418 euro

Piezīme Nr.2.3.2., Nr.2.3.6.

Prasības pret Valsts kasi par iepriekšējā gadā nesadalīto iedzīvotāju ienākuma nodokli

44 916 euroUR uzrādītas kontā 2342 „Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un par

dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par 99 841euro uzrādītas kontā 2390

„Pārējās prasības”.

Piezīme Nr.2.3.3.

Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis par lauksaimniecībā neapstrādāto zemi par

2014. gadu 40 462 euro ar samaksas termiņu 2015. gadā uzrādīts postenī „Uzkrātie

ieņēmumi”.

Piezīme Nr.2.3.6.

2011. gadā Ludzas novada pašvaldībai pret AS „Latvijas Krājbanka” izveidojās

prasības par 351 433 euro, kam izveidoti uzkrājumi 100% apmērā, tai skaitā no ziedojumu

budžeta līdzekļiem 3 153 euro un pamatbudžeta 348 280 euro, kas uzrādītas postenī „Pārējās

prasības”.

Darbs ar debitoru parādu piedziņu:

2014. gadā Ludzas novada dome pieņēma 186 lēmumus par nekustamā īpašuma

nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no fiziskām un juridiskām personām par kopējo

summu 19 020 euro, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 15 508 euro un

nokavējuma naudām 3 512 euro. No tiem iekasēti 8 047 euro.

Par īres maksas, komunālo pakalpojumu parādu apmaksu tika noslēgtas 3 vienošanās.

Tika izsūtītas 70 pretenzijas, atgādinājumi vai uzaicinājumi fiziskām un juridiskām personām

par kavētajiem maksājumiem. Nodoti tiesā 14 pieteikumi par saistību parādu piedziņu par
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kopējo summu 11 003 euro. Nodotas tiesu izpildītājiem par parādu piedziņu 114 lietas , tai

skaitā 106 lietas par nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.

2014. gadā iekasēti šaubīgie debitoru parādi par kopējo summu 9 017 euro, tai skaitā

komunālie maksājumi – 8 397euro, maksas par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 295 euro

un maksa par īri un nomu – 325 euro.

Saraksts par 2014. gadā norakstītajiem bezcerīgajiem debitoru parādiem

Bilances
konts Parādnieks

Summa

EUR
Parāda
rašanās laiks

Lēmuma
Nr. un
datums

Ziņas par
uzkrājumu
izveidošanu

2341 Fiziskas personas parādi par NĪN 25 2012.
Nr.3, 25.§

27.02.2014.
-

2341 Fiziskas personas parādi par NĪN 161 2010.-2011.
Nr.21, 21.§

27.11.2014.
-

2341 Fiziskas personas parādi par NĪN 1251 2004.-2014.
Nr.21, 22.§

27.11.2014.
-

2341 Juridiskās personas, parādi par NĪN
zemei un ēkām un būvēm 936

2009.-2012.

Nr.21, 20.§

27.11.2014.
-

2341 Juridiskā persona, parādi par NĪN zemei
un ēkām un būvēm 2

2011. Nr.21, 21.§

27.11.2014.
-

2341 Juridiskā persona, parādi par NĪN zemei
un ēkām un būvēm 62

2008.-2013. Nr.21, 22.§

27.11.2014.
-

2319 Fiziskas personas, parādi par īri un
komunālajiem pakalpojumiem 1925

Līdz 1999. Nr.12, 13.§

24.07.2014.
1925

2319 Fiziskas personas , parādi par siltumu 2400
Līdz
01.10.2003.

Nr.23, 9.§

30.12.2014.
2400

2319 Fiziskas personas, parādi par
komunālajiem pakalpojumiem 1979 1994.-2014.

Nr.19, 17.§

23.10.2014.
388

2319 Fiziskas personas, parādi par zemes
nomu 104 2007.- 2014.

Nr.19, 17.§

23.10.2014.
-

2319 Fiziskas personas, parādi par zemes
nomu 59 2011.- 2013.

Nr.21, 19.§

27.11.2014.
-

2319 Fiziskas personas, par uzturēšanos
aprūpes mājā „Raipole” 329 2014.

Nr.19, 17.§

23.10.2014
-

2399 SIA „NDM”, par telpu nomu (izslēgts no
UR) 1439 Līdz 2001.

Nr.10, 20.§

26.06.2014.
1439

Kopā 10 672 6 152
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Piezīme Nr. 2.4.Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem salīdzinot ar

iepriekšējo gadu ir palielinājušies par 27 250 euro jeb 34.22%.

Aktīvs Piezīmes
Nr.

Uz
pārskata
perioda
beigām

Uz
pārskata
gada
sākumu

Izmaiņas

( +, - )

1 2 3 4 5

Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem – kopā

2.4. 106 878 79 628 27 250

Nākamo periodu izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības un
Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem
projektiem un pasākumiem

2.4.1.
60 160 40 000 20 160

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem 2.4.2. 46 718 39 628 7 090

t.sk.:

Avansi par pakalpojumiem 556 2897 (2 341)

Pārējie nākamo periodu izdevumi 46 162 36 731 9 431

Piezīme Nr.2.4.1.
Ludzas novada pašvaldība kā vadošais partneris 2014. gada 29. oktobrī pārskaitīja

Norvēģijas partnerim Museumssenteret i Hordaland līdzfinansējumu projekta „Ludzas lielās

sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana“ realizācijai 20 160 euro, kā

arī nav apstiprināta atskaite par 2013. gada 3. decembrī pārskaitīto avansu 40 000 euro

Glubokajes rajona izpildu komitejai Baltkrievijā Eiropas kaimiņattiecību un partnerības

instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta

„Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā

pārrobežu sadarbības ietvaros „Virtuālā realitāte““ realizāciju.

Piezīme Nr.2.4.2.
Informācija par nākamo periodu izdevumiem uz 31.12.2014.

N.p.k. Nākamo periodu izdevumu veids Summa Periods, uz kuru
attiecas izdevumi

1. Pasta pakalpojumi-marku iegāde 358 2015.gads

2. Periodikas pasūtīšana iestādēs 1 592 2015.gads

3. Periodikas pasūtīšana bibliotēkās 10 354 2015.gads

4. Periodikas pasūtīšana izglītības iestādēs 2 939 2015.gads

5. Transportlīdzekļu apdrošināšana 2 233 2015.gads

6. Nelaimes gadījumu apdrošināšana 78 01.01.15-09.03.15

7. Ēkas un mantas apdrošināšana 108 01.01.15-02.03.15
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8. Domēna lietošanas tiesības Ludzas galvenajā
bibliotēkā

18 01.01.15-09.09.16

9. Par mājas lapas izmitināšanu galv. bibliotēka 34 01.01.15-01.04.15

10. Domēna lietošanas tiesības Ludzas 2.vsk. 13 01.01.15-15.01.16

11. Tehniskais atbalsts /kases aparāts (fin.grām.nod.) 18 01.01.15-16.09.15

12. Grāmatvedības programmas Horizon uzturēšana 662 01.01.15-16.02.15

13. Dalības maksas LR handbola jaunatnes čempionātā
2015.g., biedru nauda

330 01.01.15-31.08.15

14. Dalības maksa ZA reģiona 2015.gada telpu futbola
čempionātā

350 2015.gads

15. LMT drošības nauda (TN, BJC, admin.) 83 2015.gads

16. Latvijas svarcelšanas klubu apvienība biedru nauda 112 2015.gads

17. Mozello Premium abonements Mūzikas sk. 57 01.01.15-14.10.15

18. Sadarbības programmas nodrošināšana (TIC) 310 01.01.15-10.11.15

19. ludzasbjc.lv Hostings „Complete” uzturēšana (BJC) 27 01.01.15-30.04.15

N.p.k. Nākamo periodu izdevumu veids Summa Periods, uz kuru
attiecas izdevumi

20. Domēna lietošanas tiesības (BJC) 3 01.01.15-17.04.15.

21. Mājas lapas uzturēšana (administrācija) 142 01.01.15-31.01.15

22. Līdzfinansējums Ludzas novada ģerboņa restaurācija
RBKF Novadu ģerboņu galerijā

640 2014.-2015.gads

23. Reprezentācijas materiāli (galv.bibliotēka) 309 2015.gads

24. Reprezentācijas materiāli (IKSP) 1 414 2015.gads

25. Reprezentācijas materiāli (sporta skola) 92 2015.gads

26. Reprezentācijas materiāli (LPĢ) 250 2015.gads

27. Reprezentācijas materiāli (mākslas skola) 668 2015.gads

28. Reprezentācijas materiāli (TIC) 1 000 2015.gads

29. Reprezentācijas materiāli (dzimtsarakstu nod) 200 2014.-2015.gads

30. Pārvadājumu sertifikāti (Pildas, Nirzas, Istras
sk. ,sporta sk., PII Rūķitis, Isnaudas, Cirmas, Briģu
p.p, bērnu nams-patversme, TN)

417 2015.-2016.gads

31. NAIS portāla abonēšana 14 2015.gads

32. Dalības maksa konkursā „Silver Bells 2015” Mūzikas
sk.

150 09.01.15-11.01.15

33. Dalības maksa folkloras kopu izglītības programmā
Ņukšu TN

10 01.01.15-31.08.15

34. Dalības maksa „Debašu centrs” BJC 15 01.01.15-31.08.15

35. Dalības maksa Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu
asociācija (LMIIA)

57 2015.gads

36. Informācijas izvietošana 1189/www.pilseta24.lv
(galv.bibliotēka)

39 2015.gads

37. Informācijas izvietošana 1188/www.pilseta24.lv
(administrācija)

199 2015.gads
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38. Kursi Mūzikas sk., Proj.Nr.2014-1-LV01-KA101-
00004 7

3 222 2015.gads

39. Ārzemju komandējums Mūzikas sk., Proj.Nr.2014-1-
LV01-KA101-00004 7

1 378 2015.gads

40. Ārzemju komandējums Nirzas sk., Proj.Nr.2013-1-
DE3-COM06-35348 7

2 925 13.04.15-17.04.15

41. Ārzemju komandējums/apdrošināšana Projekts Nr.
LLB-2-244

9 2015.gads

42. Finansējums „Esi uzņēmējs Ludzas novadā” 800 15.12.14-30.06.15

43. Līdzfinansējums projektam „Darbs ir dzīve” 2 993 2014.-2015.gads

44. Līdzfinansējums projektam „Ludzas Vissvētās
Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīcas fasādes
remonts Ludzā”

7 120 2014.-2015.gads

45. Līdzfinansējums projektam „Radām novadam” 2 420 06.08.14-01.07.16

KOPĀ 46 162

Piezīme Nr. 2.6. Naudas līdzekļi
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu naudas līdzekļi ir samazinājušies par

478 465eurojeb 38.8%.

Naudas līdzekļi tiek glabāti komercbankās un Valsts kasē.

Aktīvs Piezīmes
Nr.

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada
sākumu

Izmaiņas

( +, - )

1 2 3 4 5

Naudas līdzekļi – kopā 2.6. 754 559 1 233 024 (478 465)

1.Kase 2.6.1. 20 - 20

2. Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 2.6.2. 754 462 1 233 024 (478 562)

3.Nauda ceļā 2.6.3. 77 - 77

Uz pārskata perioda beigām naudas līdzekļu atlikumu veido 401 067 euro saņemtie

transferti ES līdzfinansēto projektu īstenošanai, 13 113 euro saņemtais avanss brīvpusdienu

nodrošināšanai 2015. gadā, 59 892 euro – īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi speciālajā

budžetā, 2 989 euro- saņemtie ziedojumi un dāvinājumi un 277 498 euro pašvaldības

pamatbudžeta brīvie līdzekļi, kas paredzēti uzkrāto saistību apmaksai par 2014. gada

decembra mēnesi.

Nauda ceļā uzrādīti maksājumi, kas veikti pašvaldības kasē 2014.gada 29.decembrī,

izmantojot POS terminālu, bet nauda norēķinu kontā ieskaitīta 2015. gada 5. janvārī.
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Ziedojumos saņemtie naudas līdzekļi

Bilances
konts Mērķis Dāvinātāja nosaukums,

reģ.Nr.
Summa

EUR

2623 Saules pulksteņa būvniecībai Fiziska persona 30 000

2623 Bērnu namam-patversmei Fiziskas personas 1 336

2623 Bērnu namam-patversmei Stichting Hupl Letland 3 850

2623 Ludzas pilsētas svētku organizēšanai SIA Salenieku dolomīts,
40003794625 1 500

2623 Nirzas pagasta ielu apgaismojuma ierīkošanai SIA Itera Latvija,
50003317361 1 500

2623 Bērnu jauniešu centram, konkursam Berlīnes
pērle SIA AL un LO, 42401015384 50

2623 Bērnu jauniešu centram, konkursam Berlīnes
pērle SIA Sprints,46803001249 150

2623 Bērnu jauniešu centram, konkursam Berlīnes
pērle SIA Strāva,46803001465 60

2623 Bērnu jauniešu centram, konkursam Berlīnes
pērle Fiziskas personas 30

2623 Bērnu jauniešu centram Biedrība “Labie darbi” 3 922

2623 Bērnu jauniešu centram, ansambļa “Cielaviņas”
25 gadu jubilejai Ariols SIA, 40002013387 500

2623 Bērnu jauniešu centram, ansambļa “Cielaviņas”
25 gadu jubilejai Fiziskas personas 146

2623 Sporta skolas handbola sacensību organizēšanai
AS Ludzas mežrūpniecības
saimniecība,40003008025 1 000

2623 Ludzas mūzikas skolai SIA A3Projekts,42403021686 200

2623 Sporta skolas handbola nodaļai RASA L SIA, 42402006321 70

2623 Sporta skolas svarcelšanas nodaļai Mauriņi ZS, 42403007165 200

2623 Veco ļaužu aprūpes mājas „Raipole”
iemītniekiem Fiziskas personas 570

2623 Istras vidusskolas skolēnu ekskursijām Fiziskas personas 455

2623 Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu ekskursijām SIA Bergvig Skog,
41203019726 135

2623 Ludzas pilsētas ģimnāzijai Fiziskas personas 77

2623 Ludzas 2.vidusskolai SIA Ludzas Bio-Enerģija,
40003452811

465

2623 Ludzas 2.vidusskolai audzēkņu apbalvošanai
konkursos un olimpiādēs

SIA Cirmas bekons,
40003379478 500

2623 Ludzas 2.vidusskolai Fiziskas personas 155

Kopā 46 871
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P A S Ī V S

Piezīme Nr.3 Pašu kapitāls
Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu.

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls palielinājies par 877 197 euro jeb 2.83%. Pašu

kapitāla izmaiņas 2014. gadā:

Konta Nr. Konta nosaukums vai darījuma apraksts Palielinājums
(+)

Samazinājums
(-)

Pārvietošana
(+,-) starp 3000
līmeņa kontiem

Citas izmaiņas
(+,-)

A B 2 3 4 6

3000 Pašu kapitāls 0 -14 0 -10 735

3300 Rezerves 0 -14 0 -10 735

3310 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas
rezerve x x x x

3360 Pārējās rezerves 0 -14 0 -10 735

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta
izpildes rezultāts x x 7 437 854 0

3511 Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta
izpildes rezultāts x x 7 378 339 0

3512 Iepriekšējo pārskata gadu speciālā
budžeta izpildes rezultāts x x 38 264 0

3513 Iepriekšējo pārskata gadu ziedojumu un
dāvinājumu izpildes rezultāts x x 21 251 0

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts x x -7 437 854 0

3521 Pārskata gada pamatbudžeta izpildes
rezultāts x x -7 378 339 0

3522 Pārskata gada speciālā budžeta izpildes
rezultāts x x -38 264 0

3523 Pārskata gada ziedojumu un dāvinājumu
izpildes rezultāts x x -21 251 0

Piezīme Nr. 3.3. Rezerves

Pasīvs Piezīmes
Nr.

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata gada
sākumu

Izmaiņas

( + , - )

1 2 3 4 5

1. Rezerves - kopā 3.3. 11 422 22 171 (10 749)

1.1. Pārējās rezerves 3.3.1. 11 422 22 171 (10 749)



Ludzas novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats

48

Informācija par pārējām rezervēm uz gada beigām

Nr.

p.

k.

Rezerves veids Ilgtermiņa
ieguldījuma
nosaukums

Rezerves summa (EUR) Pamatojuma dokumentācija

1. Pārējās rezerves Mežaudzes 11 422

Valsts Meža dienesta
Austrumlatgales
virsmežniecības Ludzas
mežniecības izziņas

Postenī „Pārējās rezerves” uz pārskata perioda beigām uzskaitītas 2008. gadā uzskaitē

ņemtās mežaudzes. Gada laikā izslēgtas rezerves sakarā ar mežaudzes izslēgšanu no

pamatlīdzekļu sastāva par 14 euro un pamatojoties uz MK 15.12.2009. noteikumi Nr. 1486

„Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti” 195. punktu, norakstītas pēc

2008. gada uzskaitē ņemtas mežaudzes caur rezervēm par 10 735 euro.

Piezīme Nr. 3.5. Budžeta izpildes rezultāti

Pasīvs Piezīmes
Nr.

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada
sākumu

Izmaiņas

( +, - )

1 2 3 4 5

3. Budžeta izpildes rezultāts - kopā 3.5. 31 875 672 30 987 726 887 946

1. Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes
rezultāts

3.5.1. 30 987 726 23 549 873 7 437 853

- pamatbudžeta 30 697 501 23 319 163 7 378 338

- speciālā budžeta 28 083 (10 181) 38 264

- ziedojumu un dāvinājumu budžeta 262 142 240 891 21 251

2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 3.5.2. 887 946 7 437 853 (6 549 907)

- pamatbudžeta 786 813 7 378 339 (6 591 526)

- speciālā budžeta 97 093 38 264 58 829

- ziedojumu un dāvinājumu budžeta 4
040 21 251 (17 211)

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts ir par 6 549 907

euro mazāks, jo iepriekšējā pārskata periodā budžeta izpildes rezultātu par 7 009 842 euro

ietekmēja grāmatvedības politikas maiņa attiecībā uz ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas

rezerves izslēgšanu no bilances.
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Piezīme Nr. 5. Kreditori

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu saistības samazinājušās par 1 309 012

euro jeb 8.12 %.

Pasīvs Piezīmes
Nr.

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada
sākumu

Izmaiņas

( +, - )

1 2 3 4 5

Kreditori - kopā 5. 14 819 438 16 128 450 (1 309 012)

1. Ilgtermiņa saistības 5.1. 11 816 827 11 251 271 565 556

1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 11 743 208 11 210 187 533 021

1.5. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 5.1.5. 58 830 18 900 39 930

1.9. Pārējās ilgtermiņa saistības 5.1.9. 14 789 22 184 (7 395)

Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 3 002 611 4 877 179 (1 874 568)

2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņaaizņēmumu
īstermiņa daļa 5.2. 619 542 433 698 185 844

2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem 5.3. 131 866 472 401 (340 535)

2.4. Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4. 391 374 385 584 5 790

2.6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
(izņemot nodokļus) 5.6. 13 026 3 546 9 480

2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 5.7. 37 334 84 432 (47 098)

2.8. Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 13 687 53 900 (40 213)

2.9. Nākamo periodu ieņēmumi 5.9. 1 795 782 3 443 619 (1 647 837)

2.9.1. Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie
avansi 5.9.1. 379 394 221 053 158 341

2.9.2. Avansā saņemtie transferti 5.9.2. 1 416 388 3 222 566 (1 806 178)

Būtiskāko izmaiņu skaidrojums starp pārskata gada sākuma datiem un pārskata
gada beigu datiem

Posteņa

Nr.
Nosaukums Summa,

EUR Komentāri

1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 1 601 602 2014. gadā saņemti aizņēmumi ES
līdzfinansēto projektu īstenošanai

1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 449 039 Atmaksāts pirms termiņa

1.1.

2.1.

Ilgtermiņa aizņēmumi

Īstermiņa aizņēmumi un
ilgtermiņaaizņēmumu īstermiņa daļa

619 542
Pārgrāmatota uz īstermiņa saistībām
2015. gadā atmaksājamā daļa

1.9. Pārējās ilgtermiņa saistības 7395 Pārgrāmatota uz īstermiņa saistībām 2015.
gadā atmaksājamo līzingu summa

2.1. Īstermiņa aizņēmumi un
ilgtermiņaaizņēmumu īstermiņa daļa 433 698 Atmaksāti aizņēmumi saskaņā ar grafiku
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1.5. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi

2 504

30 000

Saņemti dāvinājumā pamatlīdzekļi no
Kultūras attīstības fonda un Latvijas
futbola federācijas

Saņemts ziedojums no fiziskas personas
horizontālā saules pulksteņa izbūves
līdzfinansēšanai

2.2.
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem
un darbuzņēmējiem

266 660

48 463

34 150

SIA Lemminkainen Latvija- apmaksāts
par ielu rekonstrukcijas būvdarbiem par
2013. gada decembri ES līdzfinansēto
projektu ietvaros;

SIA Rasa-L- samaksāts par
remontdarbiem mākslas skolā ES
līdzfinansētā projekta ietvaros par 2013.
gada decembri;

PS Saldus ceļinieks –Talce, samaksāts par
ielu rekonstrukcijas būvdarbiem par
2013. gada decembri ES līdzfinansēto
projektu ietvaros;

2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi

79 771

25 561

Samaksāts aprēķinātais PVN par 2013.
decembrī izpildītajiem būvdarbiem

Aprēķināta PVN par 2014. decembrī
izpildītajiem būvdarbiem

2.8. Pārējās īstermiņa saistības

31 110

9 408

Izmaksāta atlīdzība bezdarbniekiem par
2013. gada decembri saskaņā ar līgumu
Nr. 7 APSD-1900-2012 ar Nodarbinātības
valsts aģentūru, līguma darbības termiņš
līdz 2014. gada novembrim

Apmaksāts rēķins Latgales reģiona
attīstības aģentūrai par līdzfinansējumu
proj. LLB-2-208 "Museum Gateway"
realizācijai saskaņā ar līg.Nr.130412-4 no
04.12.2013.

2.9.1. Nākamo periodu ieņēmumi un
saņemtie avansi

23 811

(4 680)

145 708

6 427

(12 590)

Saņemts avanss projekta ELRI-191
īstenošanai no Tartu universitātes;

Atzīti 2014.gada ieņēmumi projektā
ELRI-191 no iepriekšējos periodos
saņemtā avansa

Saņemti avansi Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta pārrobežu sadarbī-
bas projektu realizācijai no vadošā
partnera - biedrības "Eiroreģions Ezeru
zeme"

Saņemts avanss projekta LIFE12
BIO/LV/001130 realizācijai no biedrības
“Baltijas vides forums”

Noslēgti pirkuma līgumi ar fiziskām
personām par 2013.gadā izsolēs atsavināto
nekustamo īpašumu, par kuru iegādi bija
veikta samaksa pirms līguma noslēgšanas

2.9.2. Avansā saņemtie transferti

328 572

(2 136 704)

Saņemti avansi no valsts budžeta iestādēm
ES līdzfinansēto projektu īstenošanai

Atzīti 2014. gada ieņēmumos saņemtie
avansi par realizētajiem projektiem
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Piezīmes Nr.5.1.5. un 5.9.1.
Skaidrojums par nākamo periodu ieņēmumiem un saņemtiem avansiem

N.

p.

k.

ES projekta nosaukums

Saisību
summa uz
31.12.2014.

EUR

Īstermiņa
sastāvā
summa
EUR

Ilgtermiņa
sastāvā
summa
EUR

1. Nākamo periodu ieņēmumi- ES projekts SII-040 Interreg III
B

292 206 86

2. Avanss projekta Nr.LLB-2-244 “Izglītības apstākļu
uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un
Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros” īstenošanai no
Lietuvas finanšu ministrijas

79 955 79 955

3. Avanss projekta Nr. ELRI-191 “Arheoloģija, vara un
sabiedrība:sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai”
īstenošanai no Tartu universitātes

27 903 27 903

4. Dāvinājumā saņemtie un par ziedojumiem iegādātie
ilgtermiņa ieguldījumi

63 465 4 721 58 744

5. Ziedojumi un dāvinājumi naudā 2 989 2 989

6. Maksa par izglītības iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem- pārmaksas

4 636 4 636

7. Maksa par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem- pārmaksas

7 7

8. Maksa par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem-
pārmaksas

483 483

9. Nekustamā īpašuma nodoklis- pārmaksas 3 429 3 429

10. Īpašuma noma, īre- pārmaksas 39 39

11. Iemaksa par īpašuma iegādi pirms līguma noslēgšanas 826 826

1
2.

Saņemts avanss Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu
sadarbības projekta realizācijai no vadošā partnera -
biedrības "Eiroreģions Ezeru zeme", prjekts ELRI-109

189 752 189 752

1
3.

Saņemts avanss Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības projekta realizācijai no vadošā partnera -
Biedrības "Eiroreģions Ezeru zeme", projekts Move for life,
LLB-2-255

58 021 58 021

1
4.

Saņemts avanss Eiropas Komisijas Granta līguma LIFE12
BIO/LV/001130 projekta realizācijai no vadošā partnera-
biedrības "Baltijas vides forums"

6 427 6 427

K
Kopā

438 225 379 394 58 830
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Piezīme Nr. 5.4. Postenī „Īstermiņa uzkrātās saistības” iekļauti šādi aprēķini:
Summa, EUR Darījuma apraksts

241 273 Aprēķinātas uzkrātās atvaļinājuma apmaksas

210 Kompensācija darbiniekiem par mobilo sakaru pakalpojumu izmantošanu par 2014. gada
XII

56 364 Aprēķinātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par uzkrātajiem atvaļinājumiem

32 802 Procentu maksājumi un apkalpošanas maksa par aizņēmumiem no Valsts kases

40 222 Par patērēto elektroenerģiju 2014.g. decembra mēnesī - AS Latvenergo

4 828 Par 2014. gada pārskata auditu- SIA AUDIT ADVICE Birutas birojs

3 886 Par Bērnu un jauniešu centra telpu nomu un komunālajiem maksājumiem par 2014.g.
XII – SIA Agroķīmija

1 600 Par ceļu uzturēšanas darbiem 2014.g.XII- SIA Agroķīmija

6895 Par ceļu uzturēšanas darbiem 2014.g.XII- SIA Ludzas apsaimniekotājs

1399 Saskaņā ar Sadarbības līgumu par pētījuma par kuņģa vēža izraisītās mirstības
samazināšanu veikšanu par 2014.g.XII- SIA Ludzas medicīnas centrs

590 Par skaņdarbu publisko izpildījumu 2014.gadā- AKKA Latvijas Autoru apvienībai

606 Par sakaru pakapojumiem 2014.g.XII – SIA Lattelekom, SIA LMT

699 Pārējie pakalpojumi par 2014.g.XII

391 374 Kopā

Piezīme Nr. 5.7. Norēķini par nodokļiem

Nodokļa veids
Atlikums uz
31.12.2013.

EUR

Aprēķināts

2014.gadā

EUR

Aprēķinātas
soda naudas
un kavējuma
naudas

EUR

Samaksāts
2014.gadā

EUR

Atlikums
31.12.2014.

EUR

Pievienotās vērtības
nodoklis 81 558

531 187

(35 940)
27 549 340 27 492

Sociālās
apdrošināšanas
iemaksas

(135) 1 804 967 3 1 800 192 4 643

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis 592 841 527 - 839 143 2 976

Dabas
resursu nodoklis 2 282 4 799 - 4 858 2 223

Kopā: 84 297 3 146 540 30 3 193 533 37 334

t.sk.

-nodokļu parāds
84 432 3 182 480 37 334

-nodokļu pārmaksa (135) (35 940) -
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Piezīme 5.9.2. Saistības par saņemtiem transferti uz 31.12.2014.
N.

p.

k.

Uzņēmuma vai
iestādes
nosaukums

Reģistrācijas
Nr. Maksājuma mērķis

Saņemtā
summa
(EUR)

1. LR VARAM 90000028508 EST-LAT-RUS p rojekts ELRI-109,
līg.Nr.4.3-22/2012/IK-21-50/2012-50 11 860

2. LR VARAM 90000028508

ENPI projekts Nr.LLB-2-244 “Izglītības
apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma
saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā
pārrobežu sadarbības ietvaros”

4 266

3. LR VARAM 90000028508 ENPI projekts Nr.LLB-2-255 Move for Life 3 626

4. LR VARAM 90000028508 ENPI projekts Nr.LLB-2-266 BELLA
CUSINE 1 091

5. LR Kultūras
ministrija 90000042963 EEZ projekts "Sinagogas

restaurācija"(EEZLV04/GSKMS/2013/09 71 250

6. Valsts izglītības
attīstības aģentūra 90001800413

ES Mūžizglītības programmas Comenius
aktivitāte “Skolu daudzpusējā partnerība”
Nirzas pamatskolā

16 800

7. Valsts izglītības
attīstības aģentūra 90001800413 Erasmus+ programmas projekts Nr.2014-1-

LV01-KA101-000047 (Muzikas sk) 20 098

8. Lauku atbalsta
dienests 90000794228 ELFLA projekts “Rijas” renovācija Nr.13-

01-L32300-000018 19 741

9. Valsts reģionālās
attīstības aģentūra 90001733697

ERAF projekts transporta infrastruktūras
attīstībai Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/
002/016

1 210 977

10. Valsts reģionālās
attīstības aģentūra 90001733697

ERAF projekts- Publisko interneta pieejas
punktu attīstība,
Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/044/020

22 368

11. Aglonas novada
dome 90000065754 ENPI projekts Nr.LLB-2-266 BELLA

CUSINE 9 217

12. LR Satiksmes
ministrija 90000088687 Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai atlikums 2 620

13.
LR Izglītības un
zinātnes
ministrija

90000022399
Dotācija brīvpusdienām 2015.g. janvārim

13 113

14.
LR Izglītības un
zinātnes
ministrija

90000022399
Dotācija pedagogu darba samaksai un VSA
obligātajām iemaksām (vispārizglītojošās
iestādes)

5 232

15.
LR Izglītības un
zinātnes
ministrija

90000022399
Dotācija pedagogu darba samaksai un VSA
obligātajām iemaksām (Sporta skola) 2 153

16.
LR Izglītības un
zinātnes
ministrija

90000022399
Dotācija pedagogu darba samaksai un VSA
obligātajām iemaksām (speciālās izglītības
iestādes)

1 244

17.
Latvijas
Nacionālais
kultūras centrs

90000049726
Dotācija pedagogu darba samaksai un VSA
obligātajām iemaksām (mūzikas un mākslas
skolas)

732

1 416 388
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ZEMBILANCE

Zembilances
Piezīmes

Nr.

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada
sākumu

Izmaiņas

( + , -)

1 2 3 4 5

Nomātie aktīvi 0.1. 111 484 116 370 (4 886)

1.Zembilances aktīvi 9.1. 254 379 220 907 33 472

Saņemamās soda un kavējuma naudas 9.1.3. 32 029 24 066 7 963

Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem 9.1.4. 3 124 852 2 272

Citi zembilances aktīvi 9.1.9. 219 226 195 988 23 238

Zembilances pasīvi 9.5. 3 404 994 4 361 125

Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas
noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas instrumentu finansētajiem
projektiem

9.5.1.

100 787 1459 666 (1 358 879)

Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības
lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un
Eiropas Savienības politikas instrumentu
finansētajiem projektiem

9.5.2.

53 622 37 607 16 015

Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot tos, kas slēgti par
ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības
politikas instrumentu finansētajiem projektiem

9.5.3.

1 201 685 702 409 499 276

Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini 9.5.4. 3 142 - 3 142

Nākotnes nomas maksājumi 9.5.5. 111 219 144 670 (33 451)

Izsniegtie galvojumi 9.5.6. 1 934 539 2 016 773 (82 234)

Detalizēta informācija par zembilances posteņiem

N.

p.k
Zembilances posteņa veids

Summa uz
31.12.2014.

EUR

Atšifrējums (patapinājuma līguma (dokumenta)
Nr., iestādes, organizācijas, uzņēmuma
nosaukums)

1. 0.1. Nomātie aktīvi 111 484

1.1. Zeme 6 367 12.10.2010. līgums Nr.108 , fiziska persona

1.2. Zeme 455 30.06.2011. līgums Nr.123, fiziska persona

1.3. Zeme 2 172 05.01.2009. līgums Nr.13/2009, fiziska persona

1.4. Zeme
1021

01.09.2009. līgums Nr.22/2009, Ludzas Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu
draudze

1.5. Zeme 1 297 02.01.2014. līgums Nr.Z-7/2014, fiziska persona

1.6. Zeme 1 297 10.12.2014. līgums Nr.Z-246/2014, fiziska
persona
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1.7. Nedzīvojamās telpas 98 875 06.05.2008. līgums Nr.58/08, SIA Agroķīmija

2. 9.1.3. Saņemamās soda un
kavējuma naudas 32 029 Aprēķinātais NĪN pamatparāda palielinājums un

kavējuma nauda

3. 9.1.4. Prasības par
prettiesiskā ceļā
atsavinātiem aktīviem

3 124

Uzsākti kriminālprocesi par zādzībām Ludzas
novada iestadēs, tai sk.

- Rundēnu PII- 108 EUR (uzsākts
kriminālprocess 11.09.2009.)

- Bērnu nams-patversme ‘Ābelīte”-
729 EUR (18.06.2008.g.izpildraksts
par nodarīto zaudējumu)

- Pildas pagasta pārvalde- 2287EUR
(uzsākts kriminālprocess
05.06.2014.)

4. 9.1.9.Citi zembilances aktīvi 219 226

4.1. Saimnieciskie pamatlīdzekļi
648

1999.gada līgums no Sorosa fonda

4.2. Datortehnika un saimniecības
pamatlīdzekļi 1 172 26.06.2013. līgums Nr.130626-2, biedrība

Latgales reģiona attīstības aģentūrs

4.3. Datortehnika 1 073 28.01.2005. līgums Nr. 2205/LNBP.1-3/2 LR
Kultūras ministrija

4.4. Pārējie pamatlīdzekļi,
bibliotēku fonds 33 924 29.06.2006. līgums Nr.14.1-14/104-06, LR IZM

izgglītības satura un eksaminācijas centrs

4.5. Datortehnika 110 367 16.01.2014. līgums 3-1-L1/14/49, VA Kultūras
informācijas sistēmas

4.6. Datortehnika 5 218 22.01.2014. līgums 3-4-L1/14/109, VA Kultūras
informācijas sistēmas

4.7. Datortehnika 2 079 07.04.2006.līgums Nr.1-38/1221 ERAF projekts
„Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija”

4.8. Saimnieciskie pamatlīdzekļi 0 10.07.2012.pieņemšanas-nodošanas akts, VAS
“Latvijas Hipotēku un zemes banka”

4.9. Transporta līdzekļi 0 04.11.2013. patapinājuma līgums Nr.P-368/2013,
SIA “Ludzas apsaimniekotājs

4.10. Transporta līdzekļi
2 391

Vadības rīkojumi par nelietotu transporta līdzekļu
(ugunsdzēsības mašīna, piekabe) pārcelšanu
zembilancē

4.11. Koki parkos, skvēros, kapsētās 0 Inventarizācijas akti

4.12. Mežaudzes 0 Inventarizācijas saraksts

4.13. Zeme 1 966 10.04.2014. Zemes gabala patapinājuma līgums
P-206/2014 , fiziska persona

4.14. Zeme
183

25.08.2014. Zemes gabala patapinājuma līgums
P-437/2014 , Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas Romas katoļu draudze

4.15. Ātri nolietojamais inventārs 484 1999.gada līgums no Sorosa fonda

4.16. Ātri nolietojamais inventārs 0 26.06.2013. līgums Nr130626-2, biedrība
Latgales reģiona attīstības aģentūra

4.17. Mācību līdzekļi 32 740 29.06.2006. līgums Nr.14.1-14/104-06, LR IZM
izglītības satura un eksaminācijas centrs

4.18. Uz nomaksu atsavinātais
nekustamais īpašums -18

26 981 Pirkuma līgumi, privātpersonas
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objekti

5. 9.5.Zembilances pasīvi 3 404 994

5.1. 9.5.1. Nākotnes maksājumi
saskaņā ar līgumiem, kas
noslēgti par ārvalstu finanšu
palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

100 787

5.1.1. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem, kas noslēgti par
ārvalstu finanšu palīdzības un
Eiropas Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem 1765

ERAFprojekts
Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002 transporta
infrastruktūras attīstībai Ludzas pilsētā”:

1. Tirgus ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas
novadā
1076 EUR -SIA “Būvju profesionālā uzraudzība”
11.04.2014.g. līgums Nr. I-40/2014.,
būvuzraudzība;

689-SIA „VERTEX PROJEKTI” – 02.04.2013.g.
līgums Nr. I-20/2013., autoruzraudzība

5.1.2. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem, kas noslēgti par
ārvalstu finanšu palīdzības un
Eiropas Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

996

ERAFprojekts
Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002 transporta
infrastruktūras attīstībai Ludzas pilsētā”:

2. Kr.Barona ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas
novadā

3. SIA „IN PRO” – 17.04.2014. līgums Nr. I-
41/2014, būvuzraudzība

5.1.3. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem, kas noslēgti par
ārvalstu finanšu palīdzības un
Eiropas Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

27 889

ERAFprojekts
Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002 transporta
infrastruktūras attīstībai Ludzas pilsētā”:

Rekašova ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas
novadā

1751 EUR-SIA „Būvju profesionālā
uzraudzība” – 11.04.2014. līgums Nr. I-38/2014
būvuzraudzība;

775 EUR- SIA „BELSS” – 03.01.2013. līgums
Nr. I-01/2013, autoruzraudzība;

25 363 EUR-SIA būvfirma „Ceļi un tilti” –
01.04.2014. līgums Nr. I-30/2014, būvdarbi

5.1.4. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem, kas noslēgti par
ārvalstu finanšu palīdzības un
Eiropas Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

43 155

ERAFprojekts
Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002 transporta
infrastruktūras attīstībai Ludzas pilsētā”:

4. Horizontālā saules pulksteņa izbūve laukumā
-SIA “Asfaltbūve” – 12.06.2014. līgums

Nr. I-48/2014, būvdarbi;

5.1.5. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem, kas noslēgti par
ārvalstu finanšu palīdzības un
Eiropas Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

504

„Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un
Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for
Life” ( LLB-2-255)

1. SIA „INVEST-RĪGA” Daugavpils – 2013.gada
27.septembra līgums Nr. P-319/2013 ,
auditorpakalpojumi;

5.1.6. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem, kas noslēgti par

26 478 ELFLA projekts Nr.13-01-L-32300-000018
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ārvalstu finanšu palīdzības un
Eiropas Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

“Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”

SIA “WARSS plus”- 24.07.2014.līgums Nr.I-
054/2014- muzeja rijas renovācija

5.2. 9.5.2.Nākotnes maksājumi
saskaņā ar līgumiem un
vadības lēmumiem par
ilgtermiņa ieguldījumu
iegādi, izņemot tos, kas slēgti
par ārvalstu finanšu
palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

53 622

5.2.1. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem un vadības
lēmumiem par ilgtermiņa
ieguldījumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

2 178

5. Horizontālā saules pulksteņa izbūve laukumā
1 936 EUR-Valdis Majevskis ,10.06.2014.
autoruzraudzības līgums Nr. P-294/2014;

242 EUR- SIA “AB 21”,12.06.2014.līgums P-
301/2014, būvuzraudzība

5.2.2. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem un vadības
lēmumiem par ilgtermiņa
ieguldījumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

4 631

1. Liepājas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Jelgavas
ielai Ludzā rekonstrukcija
SIA „VERTEX PROJEKTI” – 02.04.2014.
līgums Nr. I-20/2013, tehniskā projekta izstrāde
un autoruzraudzība

5.2.3. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem un vadības
lēmumiem par ilgtermiņa
ieguldījumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

4 821

2. Blaumaņa ielas posmā no Biržas ielas līdz Jelgavas vas
ielai Ludzā rekonstrukcija
SIA „VERTEX PROJEKTI” –02.04.2013. līgums
Nr. I-20/2013 tehniskā projekta izstrāde un
autoruzraudzība

5.2.4. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem un vadības
lēmumiem par ilgtermiņa
ieguldījumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

1 815

3. Tilts pār Garbarupi
SIA „ Projekts 3.” – 01.04.2014. līgums

Nr. I-023/2014 , autoruzraudzība

5.2.5. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem un vadības
lēmumiem par ilgtermiņa
ieguldījumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem

893

Kr.Barona ielas posma no Skolas ielas līdz 1.Maija

ielai rekonstrukcija

SIA “BELSS”, 09.11.2012.līgums P-408/2012,
autoruzraudzība
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projektiem

5.2.6. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem un vadības
lēmumiem par ilgtermiņa
ieguldījumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

7 629

Tirgus ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas
līdz tiltam pāri Garbaru upei Ludzā, Ludzas
novadā (papilddarbi)

SIA būvfirma „Ceļi un tilti” – 18.07.2014. līgums
Nr. P-349/2014, par būvdarbiem

5.2.7. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem un vadības
lēmumiem par ilgtermiņa
ieguldījumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

5 264

Baznīcas ielas posma no 1.Maija ielas līdz Skolas

ielai Ludzā rekonstrukcija

SIA “K-RDB”, 14.11.2014.līgums Nr.I-093/2014,
tehniskā projekta izstrāde

5.2.8. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem un vadības
lēmumiem par ilgtermiņa
ieguldījumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

4 876

Latgales šķērsielas Ludzā rekonstrukcija

SIA “K-RDB”, 14.11.2014.līgums Nr.I-095/2014,
tehniskā projekta izstrāde

5.2.9. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem un vadības
lēmumiem par ilgtermiņa
ieguldījumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

8 482

Odu ielas Ludzā rekonstrukcija

SIA “K-RDB”, 14.11.2014.līgums Nr.I-094/2014,
tehniskā projekta izstrāde

5.2.10. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem un vadības
lēmumiem par ilgtermiņa
ieguldījumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

6 135

Dagdas ielas Ludzā rekonstrukcija

SIA “K-RDB”, 14.11.2014.līgums Nr.I-092/2014,
tehniskā projekta izstrāde

5.2.11. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem un vadības
lēmumiem par ilgtermiņa
ieguldījumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

1 597

Ludzas novadpētniecības muzeja “Rijas”
renovācija

630 EUR-IK “Artavi” 25.07.2014.līgums Nr.P-
360/2014, būvuzraudzība;

967 EUR-SIA “Rēzeknes nams” 25.07.2014.
līgums Nr.P-361/2014, autoruzraudzība

5.2.12. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem un vadības
lēmumiem par ilgtermiņa

2 264
Neprivatizēto dzīvokļu pieslēgšana pie centrālās
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (Latgales
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ieguldījumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

88)

SIA “Ludzas apsaimniekotājs”, 30.12.2014.
līgums P-590/2014, būvdarbi

5.2.13. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem un vadības
lēmumiem par ilgtermiņa
ieguldījumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

1 699

Neprivatizēto dzīvokļu pieslēgšana pie centrālās
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem(Latgales
90)

SIA “Ludzas apsaimniekotājs”, 30.12.2014.
līgums P-591/2014, būvdarbi

5.2.14. Nākotnes maksājumi saskaņā
ar līgumiem un vadības
lēmumiem par ilgtermiņa
ieguldījumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

1 338

Dzesētavas piegāde

“Purnavu muiža”, 19.12.2014.līgums Nr.P-
586/2014

5.3. 9.5.3.Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi,
izņemot tos, kas slēgti par
ārvalstu finanšu palīdzības
un Eiropas Savienības
politikas instrumentu
finansētajiem projektiem

1 201 685

5.3.1. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

460 802

Ludzas pilsētas ielu, brauktuvju, zālienu un
apstādījumu apsaimniekošana:

01.03.2011.g.līgums P-100/2011
(28.12.2012.g.vienošanāsNr.3), SIA „Ludzas
apsaimniekotājs

5.3.2. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

243 225

Degvielas iegāde

SIA “RusLatNafta”, 10.12.2013.līgums Nr. I-
091/2013

5.3.3. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības

97 103
Elektroenerģijas piegāde

AS “Latvenergo”, 01.10.2014.līgums Nr.I-
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lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu fin

081/2014

5.3.4. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

155 946

Līgumi par pārtikas preči iegādi 2015.gadam
novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēs:

(22 iepirkuma līgumi)

5.3.5. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

108 371

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
remontdarbiem saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem

SIA “Ludzas apsaimniekotājs”,
03.12.2014.līgumi Nr. P-572/2014, P-573/2014,
P-440/2014,

30.06.2014.līgumi Nr.P-318/2014, P-319/2014,

02.06.2013.līgums Nr.P-200/2013

5.3.6. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

34 229

Saimniecības preču piegāde

SIA “Rasa-L”, 25.04.2014.līgums Nr.I-042/2014

5.3.7. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

8 045

Sadarbības līgums par pētījuma par kuņģa vēža
izraisītās mirstības samazināšanu veikšanu

SIA “Ludzas medicīnas centrs”,
01.09.2014.līgums Nr.SAD-014/2014

5.3.8. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

3 717

Marķētās degvielas piegāde

AS “Virši-A”, 13.01.2014.līgums Nr. I-013/2014

5.3.9. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar 4 421 Mēbeļu izgatavošana

SIA “VOLKEN BERG”, 03.12.2014.līgums Nr.I-
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līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

099/2014

5.3.10. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

3 305

Mēbeļu izgatavošana

SIA “Mēbeles-L”, 03.12.2014.līgums Nr.I-
100/2014

5.3.11. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

8 494

Sporta preču piegāde

SIA “Rantzows sport”, 24.07.2014.līgums Nr.I-
056/2014

5.3.12. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

14 697

Poligrāfijas pakalpojumi

SIA “Latgales druka”, 19.12.2014.līgums Nr.I-
103/2014

5.3.13. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

10 382

Muzeja ēkas remonts

SIA “Rasa-L”, 11.11.2014.līgums Nr.P-529/2014

5.3.14. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

6 834

Vakarskolas ēkas remonts

SIA “Rasa-L”, 08.12.2014.līgums Nr.P-569/2014
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5.3.15. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

3 644

Pildas ambulances remonts

SIA “Agroķīmija”, 19.11.2014.līgums Nr.P-
537/2014

5.3.16. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

3 361

Biroja papīra piegāde

SIA “ALBA LTD”, 11.04.2014.līgums Nr.I-036-
2014

5.3.17. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

7 645

Paklāju noma

BERENDSEN TEKSTILA SERVISS A/S,
30.11.2012.līgums P-429-439/2012

5.3.18. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

3 560

Ugunsdrošības signalizācijas apkalpošana

SIA “LUDZAS BUB”, 21.08.2014.līgums Nr.I-
061/2014

5.3.19. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem
projektiem

9 240

Datotrehnikas rezerves daļu piegāde:

SIA „Print and serviss”, 10.03.2014.līgums I-
022/2014

5.3.20. Nākotnes saistības un
maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas slēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas
instrumentu finansētajiem

14 664

Pakalpojumu un preču piegādes līgumi līdz 3000
EUR
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projektiem

6. 9.1.3. Saņemtie , bet
neapmaksātie avansa
attaisnojuma dokumenti

3 142

6.1. Saņemtie, bet neapmaksātie
avansa rēķini

2923

Rēķ 54 no 15.12.2014. 1696.42 EUR, līgums Nr.
I-094/2014 ,Rēķ 55 no 15.12.2014. 1226.94
EUR ,līgums Nr. I-092/2014.,

K-RDB SIA-par būvprojektēšanu

6.2. Saņemtie, bet neapmaksātie
avansa rēķini 5 Rēķ 33284 no 29.12.2014., 4Print SIA-par

remontmateriāliem

6.3. Saņemtie, bet neapmaksātie
avansa rēķini 214 Rēķ P-14-36478 no 10.12.2014.,Valsts zemes

dienests-par pakalpojumiem

7. 9.5.5.Nākotnes nomas
maksājumi 111 219

7.1. Zemes nomas maksājumi 85 30.06.2011. līgums Nr.123, privātpersona

7.2. Zemes nomas maksājumi 2 536 12.10.2010. līgums Nr.108, privātpersona

7.3. Zemes nomas maksājumi 427 05.01.2009. līgums Nr.13/2009, privātpersona

7.4. Zemes nomas maksājumi 155 02.01.2014. līgums Nr.Z-7/2014, fiziska persona

7.5. Zemes nomas maksājumi 155 10.12.2014. līgums Nr.Z-246/2014, fiziska
persona

7.6. Zemes nomas maksājumi
243

01.09.2009. līgums Nr.22/2009, Ludzas Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu
draudze

7.7. Nedzīvojamo telpu nomas
maksājumi 107 618 06.05.2008. līgums Nr.58/08, SIA Agroķīmija

8. 9.5.6.Izsniegtie galvojumi 1 934 539

8.1. Izsniegts galvojums SIA
„Ludzas apsaimniekotājs” 993 867 20.05.2009. līgums Nr.G/09/157, LR Valsts kase

8.2. Izsniegts galvojums SIA
„Ludzas apsaimniekotājs” 825 405 27.12.2010. līgums nr.G/10/1149, LR Valsts kase

8.3. Izsniegts galvojums SIA
„Austrumlatgales atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība”

115 267
13.11.2006. līgums Nr.G/F06/640, 07.04.2010.
līgums Nr.G/F10/244 , LR Finanšu ministrija
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Informācija par grāmatvedības kontu vērtības atšķirību ar pārrēķinātajiem gada
pārskata sākuma datiem (saskaņā ar MK noteikumu Nr.1486 punktu 200.4 )

Konta
Nr. Posteņa nosaukums Piezīmes

Nr.
Uz 31.12.2013.
(EUR)

Uz pārskata
gada sākumu
(galv.grāmata)

Izmaiņas

( +, - )

1 2 3 4 5
1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 1. 45 345 635

1100 Nemateriālie ieguldījumi 1.1. 32 241

1110 Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 28 250 28 249.43 0.57

1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības 1.1.2. 3 991 3 990.68

1200 Pamatlīdzekļi 1.2. 40 422 687

1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 31 391 835 31 391 836.37 1.37

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 91 909 91 909.40

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 2 202 783 2 202 782.72

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 1.2.4. 4 459 598 4 459 597.55

1250
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību
īpašumi//Turējumā nodotie valsts un pašvaldību
nekustamie īpašumi

1.2.5. 1 849 099 1 849 099.52 0.52

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 254 586 254 586.12

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1.2.8. 172 878 172 877.86

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3. 4 880 711

1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 1.3.1. 4 791 645 4 791 644.60

1320 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 1.3.2. 4 192 4 191.34 0.66

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3.5. 84 874 84 875.10 -1.10

1400 Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām
ilgtermiņa prasībām 1.4. 9 997

1420 Citas ilgtermiņa prasības 1.4.2. 9 997 9 996.81

2000 Apgrozāmie līdzekļi 2. 1 792 712

2100 Krājumi 2.1. 197 300 197 301.43 -1.43

2300 Debitori 2.3. 282 760 282 760.60 -0.60

2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem 2.4. 79 628 79 629.31 -1.31

2600 Naudas līdzekļi 2.6. 1 233 024 1 233 023.52

3000 Pašu kapitāls 3. 31 009 897

3300 Rezerves 3.3. 22 171 22 171.25

3500 Budžeta izpildes rezultāti 3.5. 30 987 726

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 3.5.1. 23 549 873 23 549 872.12 0.88

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 3.5.2. 7 437 853 7 437 854.97 -1.97

5000 Kreditori 5. 16 128 450

5100 Ilgtermiņa saistības 5.1. 11 251 271

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 11 210 187 11 210 186.26 0.74

5150
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un

saņemtie avansi//Ilgtermiņa nākamo periodu
ieņēmumi

5.1.5. 18 900 18 900.24

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības 5.1.9. 22 184 22 181.90 2.10

5200- Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 4 877 179
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5900

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu
īstermiņa daļa 5.2. 433 698 433 698.42

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem 5.3. 472 401 472 405.23 -4.23

5410 Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem 5.4.1. x

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4. 385 584 385 584.41

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
(izņemot nodokļus) 5.6. 3 546 3 545.59

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 5.7. 84 432 84 432.73 -0.73

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 53 900 53 901.27 -1.27

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie
avansi//Nākamo periodu ieņēmumi 5.9. 3 443 619

5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.9.1. 221 053 221 053.40

5930 Avansā saņemtie transferti 5.9.2. 3 222 566 3 222 565.02 0.98
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3.2. Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem atšifrējumi un skaidrojumi

Piezīme Nr. A1.1.

Nodokļu ieņēmumi 2014. gadā salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu

palielinājušies par 37 257 euro jeb 2.8%, tai skaitā lielākais nodokļa pieauguma īpatsvars

14.72% jeb 67 225 euro bija nekustamā īpašuma nodoklim sakarā ar nekustamo īpašumu

kadastrālās vērtības palielināšanos.

Piezīme Nr. A1.5.

Ieņēmumi no transfertiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu palielinājušies

par 1 716 097 euro, ko galvenokārt ietekmēja iepriekšējos periodos saņemto avansu atzīšana

2014. gada ieņēmumos sakarā ar Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizāciju.

Lielākie no tiem bija – ERAF projekts transporta infrastruktūras attīstībai

Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002/016, kas turpinās arī 2015. gadā un ERAF projekts

Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/029 Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija, kā arī 2014.

gadā palielinājsā mērķdotācija autoceļu uzturēšanai.

Piezīme Nr. A1.6.

Faktiskie ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem salīdzinot ar iepriekšējo

pārskata periodu samazinājušies par 23 047 euro, jo 2013. gadā Ludzas novadpētniecības

muzejs no fiziskām personām bija saņēmis dāvinājumos krājumus ar kultūrvēsturisku nozīmi

par 24 177 euro kopsummā.

Piezīme Nr. A1.8.

Citus ieņēmumus no pamatdarbības 2013. gadā ietekmēja grāmatvedības politikas

maiņa attiecībā uz ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves izslēgšanu no bilances par

7 009 842 euro.

Piezīme Nr. A2.1., A2.2.

Izdevumi darba samaksai un darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai

2014. gadā salīzdinot ar iepriekšējo pārskata periodu palielinājās par 432 067 euro jeb
6.94%, jo 2014. gadā tika paaugstināta darba alga visās nozarēs no pašvaldības budžeta

finansētajiem darbiniekiem vidēji par 35 euro uz 1 likmi.
Piezīme Nr. A2.3.
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Izdevumi komandējumiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājušies par 2 670

euro jeb 8.23%. Visvairāk to ietekmēja Eiropas Savienības politikas instrumentu finansēto

projektu ERASMUS un COMENIUS realizācija pašvaldības izglītības iestādēs.

Piezīme Nr. A2.4., A.2.5

2014. gadā palielinājās pašvaldības iestāžu izdevumi pakalpojumu iegādei par 168 956

euro, to visvairāk ietekmēja ēku un būvju uzturēšanas izmaksas, kā arī pieaugošais

pieprasījums pēc līdzfinansējuma daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai un renovācijai

saskaņā ar pašvaldības 25.08.2011. Saistošajiem noteikumiem Nr. 19 “Par Ludzas novada

pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo

māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un

dzīvojamo māju renovācijai” (izmaksas uzskaitītas kodā 2279).Sakarā ar mērķdotācijas

pieaugumu autoceļu fondā, bija iespējams ielu un ceļu uzturēšanai atvēlēt lielāku līdzekļu

apjomu, kā arī 2014. gadā salīdzinot ar iepriekšējo periodu ievērojami samazinājās speciālā

budžeta izdevumi krājumu, materiālu un energoresursu iegādei, jo lielāka līdzekļu daļa tika

piešķirta ārpakalpojumu izmantošanai ceļu uzturēšanas darbos.

Piezīme Nr. A2.7.

Uzlabojoties ekonomiskai situācijai valstī un samazinoties bezdarba līmenim izdevumi

sociālajiem pabalstiem salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu ir samazinājušies par 197

631 euro, ko galvenokārt ietekmēja finansējuma samazinājums Eiropas Sociālā fonda

projektam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”.

Piezīme Nr. A2.9.

Pamatojoties uz 2014. gada 15.janvāra Ministru kabineta rīkojumu tika nodoti

Satiksmes ministrijas Latvijas Valsts ceļiem Latgales un Krāslavas ielu posmi (autoceļš A12)

un zeme zem tiem ar kopējo atlikušo vērtību 520 732 euro.

2014. gadā tika pārskaitīts Valsts reģionālās attīstības aģentūrai līdzfinansējums 2 672

euro saskaņā ar 28.05.2013.līgumu Nr.2/SWU/12/04 projektam "Atbalsts ugunsdrošības

pasākumiem", kā rezultātā Ludzas 2.vidusskolā ierīkoja ugunsdrošības sistēmu.

Piezīme Nr. A2.11.

2014. gadā salīdzinot ar iepriekšējo periodu par 267 617 euro palielinājās citi

izdevumi no pamatdarbības, ko galvenokārt ietekmēja ilgtermiņa ieguldījumu - ielu

nenoamortizētās daļas izslēgšana no uzskaites ERAF projektu “Transporta infrastruktūras
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sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” un

“Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” realizācijas laikā.

3.3. Naudas plūsmas pārskata atšifrējumi un skaidrojumi

Piezīme Nr. A1.1., A1.2.

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumu palielinājums 2014. gadā salīdzinot ar iepriekšējo

pārskata periodu ir nebūtisks, attiecīgi tikai par 73 453 euro jeb 1.46% pieauga nodokļu

ieņēmumi un par 2 561 euro nenodokļu ieņēmumi.

Piezīme Nr. A1.3.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi salīdzinot ar iepriekšējo

gadu palielinājušies par 84 743 euro jeb 12.84%. Pieaugums saistīts ar finansējuma

saņemšanu no vadošajiem partneriem (biedrībām) Eiropas Savienības politiku instrumentu

atbalstītajos projektos, kas salīdzinot ar iepriekšējo periodu pieauga par 107 559 euro.

Savukārt 2013. gadā saņemtas pievienotās vērtības nodokļa atmaksas no Valsts budžeta

19 117 EUR, realizējot ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu Nirzas pagastā.

Piezīme Nr. A1.4.

2013. gadā saņemta ārvalstu finanšu palīdzība 79 955 euro - avanss projekta Nr.LLB-

2-244 “Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un

Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros” īstenošanai no Lietuvas finanšu ministrijas. 2014.

gadā saņemts avanss 23 811 euro no Tartu universitātes projektam ELRI-191”Arheoloģija,

Vara, Sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai”.

Piezīme Nr. A1.5.

Ieņēmumi pamatbudžetā no transfertiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu

samazinājušies par 2 567 947 euro, ko galvenokārt ietekmēja iepriekšējā gadā saņemtie avansi

un starpposma maksājumi par Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizāciju. Lielākie

no tiem bija ERAF projekts transporta infrastruktūras attīstībai

Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002/016, kas turpinās arī 2015. gadā un ERAF projekts

Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/029 Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija. Mērķdotācija

autoceļu uzturēšanai palielinājusies par 106 991 euro. Kaut arī netika saņemta pilnā apjomā

dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda , salīdzinot ar iepriekšējo gadu tā

palielinājās par 245 245 euro.
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Piezīme Nr. A1.6.

Saņemtie ziedojumi 2014. gadā salīdzinot ar iepriekšējo periodu palielinājās par 36

034 euro, jo tika saņemts ziedojums 30 000 euro no fiziskas personas horizontālā saules

pulksteņa pilsētas laukumā izbūves līdzfinansēšanai. Darbi iesākti 2014. gadā, pabeigt plānots

2015. gadā.

Piezīme Nr. A2.1., A2.2.

Izdevumi darba samaksai un darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai

2014. gadā salīzdinot ar iepriekšējo pārskata periodu palielinājās par 429 069 euro jeb
6.94%, jo 2014. gadā tika paaugstināta darba alga visās nozarēs no pašvaldības budžeta

finansētajiem darbiniekiem vidēji par 35 euro uz 1 likmi.
Piezīme Nr. A2.4.

2014. gadā palielinājās pašvaldības iestāžu izdevumi pakalpojumu iegādei par 149 715

euro, to visvairāk ietekmēja ēku un būvju uzturēšanas izmaksas, kā arī pieaugošais

pieprasījums pēc līdzfinansējuma daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai un renovācijai

saskaņā ar pašvaldības 25.08.2011. Saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Par Ludzas novada

pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo

māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un

dzīvojamo māju renovācijai” (izmaksas uzskaitītas kodā 2279).

Piezīme Nr.A2.5.

2014. gadā salīdzinot ar iepriekšējo periodu ievērojami samazinājās speciālā budžeta

izdevumi krājumu, materiālu un energoresursu iegādei - par 32 137 euro, jo lielāka līdzekļu

daļa tika izmantota ārpakalpojumu izmantošanai ceļu uzturēšanas darbos.

Piezīme Nr. A2.7.

Uzlabojoties ekonomiskai situācijai valstī un samazinoties bezdarba līmenim izdevumi

sociālajiem pabalstiem salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu ir samazinājušies par

183 806 euro, ko galvenokārt ietekmēja finansējuma samazinājums Eiropas Sociālā fonda

projektam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Līdz ar to pašvaldībai bija

iespējams palielināt finansiālo atbalstu par 13 771 euro biedrībām un mikrouzņēmumiem, lai

stimulētu ekonomiskās aktivitātes novadā 2014. un 2015. gados.
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3.4. Notikumi pēc bilances datuma

2015. gada 24. martā SIA “Ludzas medicīnas centrs” dalībnieku sapulce pieņēma

lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu, dzēšot kapitāla daļas par 904 027 euro. Pieņemot

šādu lēmumu, kapitāldaļu turētājs izvērtēja sekojošo situāciju:

2006. gadā tika atsākta nepabeigtā slimnīcas korpusa celtniecība. Pamatojoties uz SIA

„Ludzas rajona slimnīca” attīstības biznesa plānu, būvdarbu veikšanai tika saņemts no

Ziemeļu investīciju bankas valsts galvotais kredīts par 5 691 140 euro.

2008. gada 31.augustā tika pabeigts valsts galvotā aizdevuma projekts SIA „Ludzas

rajona slimnīca” jaunā korpusa būvniecība, kas paredzēja slimnīcas infrastruktūras attīstību ar

mērķi nodrošināt Ludzas rajona iedzīvotājiem un viesiem racionālu pieejamību kvalitatīviem

un izmaksu efektīviem veselības aprūpes pakalpojumiem.

2009. gadā no janvāra līdz augustam jaunuzceltā ,ar mūsdienīgu medicīnas aparatūru

aprīkotā SIA „Ludzas rajona slimnīca” veica lokālās daudzprofilu slimnīcas funkcijas. Sakarā

ar ekonomisko krīzi valstī, īstenojot MK plānu par „Veselības aprūpes organizēšanas un

finansēšanas kārtību” valsts finansējums tika samazināts. Finansējums 2009. gada pirmajā

pusgadā salīdzinājumā ar 2008. gada pirmo pusgadu sastādīja tikai 71%.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 30.jūnija noteikumiem Nr.692

„Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1046 „Veselības

aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, saskaņā ar minēto noteikumu 24. pielikumu 2.

punktu SIA „Ludzas rajona slimnīca” ar 2009. gada 1.septembri tika iekļauta to ārstniecības

iestāžu skaitā, ar kurām tiek slēgts līgums par stacionāro pakalpojumu sniegšanu atbilstoši

aprūpes slimnīcas tarifiem un apmaksas nosacījumiem. Līdz ar slimnīcas statusa maiņu no

2009. gada 1. septembra notika finansējuma samazinājums no 106 961 Ls (152 192 euro) uz

31 041 Ls (44 167euro) 2009. gada septembrī, un attiecīgi arī turpmākajos periodos.

Pašlaik Valsts apmaksātie ambulatorie pakalpojumi tiek sniegti līgumā noteikto kvotu

ietvaros, tiek veidotas pacientu rindas. Lielā bezdarba dēļ iedzīvotāju maksātspēja ir ļoti zema,

tāpēc ieņēmumi no maksas pakalpojumiem nepārsniedz 10-12%.

Noslēgtais līgums ar Ziemeļu investīciju banku paredz mainīgo procentu likmi

atbilstoši euribor likmei un kredīta pamatsummas atmaksu sākot ar 2010. gadu (206 960 euro

gadā). Ņemot vērā finansējuma samazinājumu, slimnīca tikai daļēji sedza valsts galvotā

kredīta saistības (sākot ar 2010.gadu 42 686 euro gadā). Tajā pašā laikā pieauga izdevumi
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slimnīcas infrastruktūras uzturēšanai, aprīkojuma remontiem un uzturēšanai darba kārtībā, kā

arī personāla piesaistīšanai.

Sabiedrība no 13.03.2014. nomainīja nosaukumu no SIA „Ludzas rajona slimnīca” uz

SIA „Ludzas medicīnas centrs”.

Sabiedrības pārskata gada peļņas vai zaudējumu dinamika no 2007. gada:

2007. gads – peļņa 78 885 euro

2008. gads – zaudējumi 282 864 euro

2009. gads – zaudējumi 419 885 euro

2010. gads – zaudējumi 8 648 euro

2011. gads – zaudējumi 288 278 euro

2012. gads – zaudējumi 161 668 euro

2013. gads – zaudējumi 204 699 euro

2014. gads – zaudējumi 66 149 euro

Uzkrātie nesegtie zaudējumi no 25 548 EUR 2008. gadā sasniedza 1 174 875 euro 2014. gadā.

Lai daļēji segtu sabiedrības uzkrātos zaudējumus, 24.03.2015. dalībnieku sapulce pieņēma

lēmumu samazināt sabiedrības pamatkapitālu par 904 027 euro, pēc pamatkapitāla

samazināšanas sabiedrības pamatkapitāls būs 3 029 042 euro un nesegtie zaudējumi 270 848

euro Tā kā pašvaldība ieguldījuma uzskaitei SIA “Ludzas medicīnas centrs” lieto pašu

kapitāla metodi, tad par zaudējumu daļu ieguldījums jau ir samazināts, un pieņemtajam

lēmumam par sabiedrības pamatkapitāla samazināšanu nav un nebūs ietekmes uz pašvaldības

darbības finansiālajiem rezultātiem.

Sabiedrība plāno finanšu līdzekļu ietvaros saglabāt valsts apmaksāto medicīnisko

pakalpojumu struktūru, palielināt maksas medicīnisko pakalpojumu apjomu, nodrošināt

stacionāro veselības aprūpi un ambulatoro veselības aprūpi, kas orientēta uz kvalitatīvu

diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju. Ja situācija veselība aprūpē uzlabosies, nesegtos

zaudējumus SIA „Ludzas medicīnas centrs” spēs segt no nākamajos gados gūtās peļņas.

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas

datumam nav notikuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic

korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajos finanšu pārskatos.
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3.5. Darbības finansiālie rezultāti
2014.gada faktiskie ieņēmumi un izdevumi atspoguļoti pārskatā par darbības finansiālajiem

rezultātiem, 6.pielikums.
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4. Zvērināta revidenta ziņojums par pašvaldības 2014. gada
pārskatu

Ludzas novada pašvaldības 2014. gada pārskata revīzijas veikšanai tika uzaicināta SIA

„AUDIT ADVICE”.

Neatkarīgu revidentu ziņojums

Ludzas novada domei
Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši Ludzas novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldības”) 2014.gada

finanšu pārskata revīziju. Revidētais 2014.gada finanšu pārskats ietver:

 2014.gada 31.decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1

„Bilance”,

 2014.gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa

Nr.4-3,

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskatu par 2014.gadu – veidlapa

Nr.4-1,

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2014.gadu – veidlapa Nr.2-NP,

 finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta

2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5.

punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, finanšu pārskata

skaidrojumu.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu

atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra

noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu

iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas

nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo

finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie
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standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu

pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus par finanšu

pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties

uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku

neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem

vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā

sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas

procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī

pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu

pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu

atzinuma izteikšanai.

Apstākļu akcentējums

Mēs vēršam uzmanību uz finanšu pārskata Piezīmi Nr.1.2.1. Zeme,ēkas, būves, kurā sniegta

informācija par to, ka, salīdzinot pašvaldības datus ar Valsts zemes dienesta (VZD)

sagatavoto informāciju no Valsts kadastra informācijas sistēmas par pašvaldības īpašumā un

valdījumā esošajām ēkām un būvēm, tika konstatētas neatbilstības starp VZD sniegto

informāciju un ierakstiem Zemesgrāmatā. Pašvaldības speciālisti uzsāka padziļinātu

pašvaldības bilancē esošo ēku un būvju inventarizāciju par pamatu ņemot Zemesgrāmatas

datus, kas tālāk tiek salīdzināti ar VZD datiem un pašvaldības datiem, kā rezultātā nebija

iespējams pabeigt salīdzināšanos ar attiecīgajiem valsts reģistru aktualizētiem datiem Ludzas

novada pašvaldības 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr. 3.1.1.5/115 noteiktajā termiņā. Ludzas

novada pašvaldība nav pilnībā izpildījusi 2003.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumu

Nr. 585” 49.¹ prasību, veicot inventarizāciju, nav veikta datu salīdzināšana par to īpašumā vai

valdījumā esošām ēkām un būvēm ar attiecīgu valsts reģistru aktualizētiem datiem. Ir

sagaidāms, ka nekustamo īpašumu uzskaites vērtība turpmākajos periodos tiks koriģēta,

uzņemot uzskaitē iepriekš neuzskaitītas ēkas u būves. Tā kā šis process turpinās, vadība nav

spējusi noteikt attiecībā uz ēku un būvju uzskaites vēretību veicamo korekciju apjomu

2014.gada 31.decembrī. Līdz ar to mums nebija iespējams gūt pietiekamus atbilstošus

pierādījumus par Pašvaldības uzskaitē esošo ēku un būvju pilnīgumu un uzskaites vērtību

precizitāti 2014.gada 31.decembrī. Mūsu sniegtajā atzinumā nav iekļautas nekādas iebildes

saistībā ar šo jautājumu.
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Atzinums

Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Ludzas

novada Pašvaldības finansiālo stāvokli 2014.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu

rezultātiem un naudas plūsmām 2014.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta

2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”

nosacījumiem.

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2014.gadu, kas atspoguļots gada pārskata

sadaļā Vadības ziņojums – ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā

vadības ziņojumā un 2014.gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA „AUDIT ADVICE”

Licence Nr. 134

Biruta Novika
Valdes locekle
LR zvērināta revidente, Sertifikāts Nr.106

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

Biruta Novika, 29157759
biruta.novika@auditadvice.lv

mailto:biruta.novika@auditadvice.lv
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5. Ludzas novada domes lēmums par 2014.gada pārskatu

2015.gada 23.aprīļa Ludzas novada domes sēdē tika apstiprināts Ludzas novada

pašvaldības 2014.gada pārskats.

2015.gada 23.aprīļa sēdes protokola Nr. 5, 16.§ izraksts

Par Ludzas novada pašvaldības 2014. gada pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas

2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 15.aprīļa

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita

Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Olga

Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET - nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības 2014.gada pārskatu:

1. Ludzas novada pašvaldības bilanci uz 2014.gada 31.decembri ar aktīviem EUR

46 706 532, pašu kapitālu EUR 31 887 094 un saistībām EUR 14 819 438 saskaņā ar

1.pielikumu;

2. 2014.gada pamatbudžeta gada izpildes rezultātu EUR 786 813 apmērā, 2014.gada

speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) gada izpildes rezultātu EUR 97 093

apmērā, 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu gada izpildes rezultātu EUR 4040 apmērā

saskaņā ar 2.pielikumu.

Sēdes vadītāja (personiskais paraksts) A.Gendele

Protokoliste (personiskais paraksts) I.Vonda

2014.gada Ludzas novada pašvaldības gada pārskats pilnā apjomā pieejams Ludzas

novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā, bet 2015.gada 23.aprīļa lēmuma pielikumus

Nr. 1. un 2. skatīt pielikumos publiskajam pārskatam Nr. 4. un 5.
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6. Veiktie pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā

6.1. Plānošanas dokumenti
Ludzas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam

Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz Ludzas

novada domes 2011.gada 27.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 48.§) un to, saskaņā ar

projekta laika grafiku bija plānots pabeigt līdz 2013.gada februārim.

Ar Ludzas novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumu (protokols Nr. 3, 1.§) tika

apstiprināts Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024. un izdoti saistošie noteikumi

Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un

apbūves noteikumi un Grafiskā daļa.”

Ludzas novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. ir novada ilgtermiņa plānošanas

dokuments, kurā atbilstoši plānošanas līmenim un plānojuma veidam rakstveidā un grafiski

attēlota teritorijas pašreizējā un noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un šīs teritorijas

izmantošanas aprobežojumi.

Ludzas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda

līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/033 „Ludzas novada teritorijas

plānojuma

Ludzas novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2013. – 2020. gadam
Ilgtspējīga enerģētikas plānošana Ludzas novada pašvaldībā ir viens no

priekšnoteikumiem Ludzas novada ilgtspējīgā attīstībā, tādēļ 2012. gada 20. decembrī Ludzas

novada pašvaldība parakstīja "Pilsētu mēru paktu". Pilsētu mēru pakts ir plaša Eiropas kustība,

kurā iesaistītas vietējās un brīvprātīgi apņemas palielināt energoefektivitāti un izmantot

atjaunojamus enerģijas avotus.

Lai īstenotu Pakta ietvaros izvirzīto apņemšanos ir izstrādāts Ludzas novada

Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2013. – 2020.gadam, kas tika apstiprināts ar Ludzas

novada domes 2013.gada 28.decembra sēdes lēmumu ( protokols Nr.26, 35.§).

Ludzas novada Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plāns 2013.-2020. gadam, ir viens no

ES galvenajiem instrumentiem energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas attīstības

veicināšanai vietējā līmenī. Plāna mērķis ir apzināt aktuālo situāciju un izstrādāt rīcības, kas

sekmēs CO2 emisiju samazinājumu vismaz par 20% līdz 2020. gadam salīdzinājumā ar 2010.

gadu.
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Plāna izstrāde ir Ilgtspējīgas Enerģijas Eiropai programmas līdzfinansēta projekta

"SEAP PLUS Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni – vienota Eiropa enerģijas

apsaimniekošanā" aktivitātēm.

Ludzas novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam

Ludzas novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam un Vides pārskats ir

apstiprināti ar Ludzas novada domes 2011.gada 10.maija sēdes lēmums Nr.4 „Par Ludzas

novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam un Vides pārskata galīgās redakcijas

apstiprināšanu”.

Attīstības programma ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kurš nosaka Ludzas

novada attīstības virzienus un prioritātes turpmākajiem 7 gadiem un kurā noteikts pasākumu

kopums šo prioritāšu īstenošanai.

2014.gada 30.decembrī Ludzas novada dome ir apstiprinājusi Ludzas novada attīstības

programmas Investīciju plānu 2015-2017.gadam.

„Ziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017.gada ieviešanu” par

pēdējiem trīs (2011. – 2013.) gadiem pievienota 7.pielikumā.

6.2. Sabiedriskā transporta organizēšana
Ludzas novada teritorijā sabiedriska transporta pakalpojumus reģionālās vietējas

nozīmes maršrutos sniedz viens pārvadātājs – SIA „Ludzas ATU”, nodrošinot pakalpojumu

pieejamību visa bijušā rajona teritorijā.

Bijušā Ludzas rajona sabiedriskā transporta pakalpojumu reģionālās vietējās nozīmes

maršrutu tīkls sastāv no 19 autobusu maršrutiem, kas nodrošina iespēju iedzīvotājiem nokļūt

uz tiem nepieciešamo galamērķi.

Lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu novada mācību un pirmskolas izglītības iestādēs ir

izveidoti 16 skolēnu maršruti, ar pašvaldības autobusiem tiek pārvadāti ap 280 skolēnu un

pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi.

Ludzas novada administratīvajā teritorijā darbojas viens individuālo taksometru

pakalpojumu sniedzējs.

6.3. Vides aizsardzība
No 2014.gada 15.septembra līdz 2014.gada 1.decembrim rīkota sadzīves atkritumu

šķirošanas akcija „Ludzas novadā Skolēni šķiro”, kuru mērķis bija veicināt dalītu
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atkritumu vākšanu pašvaldības teritorijā, veicināt izpratnes veidošanos par atkritumu

šķirošanu un otrreizēju atkritumu pārstrādi. Akciju mērķauditorija bija Ludzas novada

pašvaldības Ludzas pilsētas un Ludzas novada lauku skolu 5.-9.klašu skolēni. Ludzas novada

saimniecības, lauki, karjeri un meži 2014.gadā sadzīves atkritumu šķirošanas akcijas
„Ludzas novadā Skolēni šķiro” ietvaros ir palikusi par 193.6 m3 sašķirotā materiāla - stikla,

PETpudelēm un tetrapakām tīrāka. Uzvarētājiem tika pasniegtas balvas un diplomi

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.

2014.gada novembra mēnesī tika veikta daudzdzīvokļu mājām piesaistīto sadzīves

atkritumu konteineru sadzīves atkritumu apjomu uzskaite. Uzskaites rezultāti uzrāda, ka

iedzīvotāju vidējais sadzīves atkritumu saražotais apjoms uz 1 iedzīvotāju ir palicis patreizējā

līmenī – ~1,5 m3 gadā.

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 par tiem, kas

pārkāpumus nenovērsa, tika sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Uzsākts darbs pie Ludzas novada saistošo noteikumu izstrādes „Par dzīvnieku

labturību Ludzas novadā”.

6.4. Pašvaldības autoceļu infrastruktūra
Saskaņā ar likumu „Par autoceļiem” pēc to nozīmes ceļus iedala valsts, pašvaldības,

uzņēmumu un māju ceļos. Valsts autoceļu kopējais garums Ludzas novadā sastāda 330,45 km,

no kuriem valsts galvenais autoceļš – A12 - Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža –

44,47 km garumā, 2 reģionālie (1. šķiras) autoceļi – 41,50 km garumā, vietējie (2.šķiras)

autoceļi – 244,18 km garumā. Ludzas novadā ir 64,56 km meža ceļu, kas ir AS „Latvijas

Valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecības pārraudzībā.

Ludzas novada pašvaldības ceļu un ielu kopējais garums ir 650,84 km. Lielākais ielu

garums Ludzas novadā ir Ludzas pilsētā – 53,13 km, no kuriem 27,26 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 – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Ludzas nodaļa,

SIA „Ludzas apsaimniekotājs”. Savas ceļu uzturēšanas tehnikas ziemas periodā nav Briģu un
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Pureņu pagastos, tāpēc par ceļu uzturēšanas darbiem tiek slēgti līgumi ar VAS „Latvijas

autoceļu uzturētājs” Ludzas nodaļu, SIA „Agroķīmija”.

Autoceļu fonda budžets, Ls
2012.gads 2013.gads 2014.gads

Valsts budžeta dotācija
autoceļu uzturēšanai

262885 256274 471636

Pašvaldību autoceļu fondā piešķirtais finansējums ir nepietiekams, lai veiktu ceļu

atjaunošanas darbus nepieciešamos apjomos, tāpēc pašvaldība var nodrošināt tikai ikdienas

uzturēšanu.

Ceļu un ielu rekonstrukcijas darbi pārsvara tiek veikti piesaistot Eiropas Savienības

finansējumu.

6.5. Nekustamie īpašumi
Apsekoti pašvaldības brīvie dzīvokļi, organizēti dzīvokļu remonti, kur konstatēta to

nepieciešamība.

No pašvaldības dzīvokļu īrniekiem 2014.gadā saņemti 123 iesniegumi (ar lūgumiem

veikt logu, apkures radiatoru, dzīvokļu ārdurvju nomaiņu, krāšņu pārmūrēšanu u.c.). Pirms

atbilžu gatavošanas visi dzīvokļi tika apsekoti.

Izskatīti 28 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieteikumi uz pašvaldības

līdzfinansējumu ”Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas

kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto

zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” un sagatavoti lēmumu projekti

par līdzfinansējuma piešķiršanu.

Izskatīti saņemtie nedzīvojamo telpu nomas iesniegumi un gatavoti lēmuma projekti

uz domi.

Izskatīti jautājumi par pašvaldības brīvo dzīvokļu apsaimniekošanas un apkures

apmaksu un gatavoti lēmuma projekti uz domi.

Apmeklētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku kopsapulces.

6.6. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana
Viena no pašvaldības attīstības prioritātēm ir uzņēmējdarbības attīstība.

Uzņēmējdarbības vides sakārtošana un uzņēmējdarbības attīstības veicināšana ir viens no

svarīgākajiem Ludzas novada pašvaldības attīstības plānošanas uzdevumiem.
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Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un atbalstītu vietējos uzņēmējus 2011.gada

24.februārī tika pieņemti saistošie noteikumi Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa

atvieglojumiem Ludzas novadā”. 2014.gadā nekustamā īpašuma atvieglojumus izmantoja 4

uzņēmumi.

Ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Ludzas novadā darbojas uzņēmēju

konsultatīvā padome, kura uzņēmēju sēdes organizē reizi mēnesī. 2014.gadā konsultatīvā

padome aktīvi iesaistījās pašvaldības īstenoto projektu apspriešanā, kā arī diskusijās tika

iztirzāts plānotais pašvaldības 2014.gada budžets.

2014.gadā tika organizēts konkurss „Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2014”.

Konkursam tika iesniegti 19 pieteikumi. Gada nogalē notika svinīgs pasākums, kur balvas tika

piešķirtas 9 nominācijās.

Uz Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra bāzes ir izveidota

Latgales plānošanas reģiona struktūrvienība - Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC). LUC

ietvaros Ludzas novadā darbojas viens speciālists, kas bez maksas konsultē uzņēmējus.

Būtiskākie pasākumi LUC darbības ietvaros – konsultācijas, motivācijas un apmācības

pasākumi, e-pakalpojumi, konsultatīvais atbalsts u.c.

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. 2014.gadā atbalsts tika piešķirts 8 sabiedriskām organizācijām
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7. Pašvaldības līdzdalība projektos, investīciju piesaiste

2014.gadā Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļa strādāja pie šādu projektu ieviešanas:

1. Izglītības apstākļu uzlabošana /Ludzas mākslas skola. Kopējais finansējums EUR 94

807.

Galvenās aktivitātes:

 Jura Soikāna Ludzas mākslas skolas un Glubokoje mākslas skolas remonts;

 Aprīkojuma un mēbeļu iegāde, tajā skaitā interaktīvo tāfeļu iegāde katram partnerim;

Pedagogu apmācības lietot jaunākās tehnoloģijas mākslas izglītības procesā;

 Metodiskā materiāla un krāsojamās grāmatas izveide par A.Kūkoja un J.Drozdoviča

dzīves faktiem.

2. Veselīga dzīvesveida veicināšana/ slēpošanas trase. Kopējais projekta finansējums

EUR 80 584.

Galvenās aktivitātes:

 Slēpošanas un nūjošanas trašu izveide vai pilnveidošana ar trašu atklāšanas

pasākumiem

 Slēpošanas un nūjošanas aprīkojuma un inventāra iegāde

 Slēpošanas sacensības skolēniem un ģimenēm Vitebskas apgabalā un Latgalē

 Nūjošanas apmācības Ludzā partneru sporta skolotājiem

 Pilotaktivitāte: 50 partneru pašvaldību iedzīvotāji (dažādu organizāciju un iestāžu

pārstāvji) piedalīsies pilotaktivitātē, kuras ietvaros tiks veikta šo cilvēku medicīniska

pārbaude un viņi aktīvi nodarbosies ar slēpošanu ziemas periodā – 2 dienas nedēļā.

Pēc 6 mēnešiem un pēc gada tiks veikta atkārtota veselības stāvokļa pārbaude, lai

novērtētu progresu.- E-bukleta publicēšana par veselīgu dzīvesveidu- Ludzas novada

pašvaldība veiks Ludzas pilsētas parka apgaismojuma renovāciju, uzstādot jaunas

laternas un ziemā izveidojot slēpošanas trasi (0,875 km).

 Projekta ietvaros tiks iegādāti 68 slēpošanas aprīkojuma komplekti (slēpes, zābaki,

stiprinājumi un nūjas), speciāla ierīce slēpošanas trases veidošanai un 10 pāri nūju.

Pēc to iegādes 30 slēpju komplekti tiks nodoti Ludzas pilsētas ģimnāzijai sporta

stundu organizēšanai slēpošanā. 38 slēpošanas komplekti un 10 nūjošanas komplekti

būs pieejami iedzīvotājiem – tos varēs nomāt Ludzas novada Izglītības, kultūras un

sporta pārvaldē.

 Ludzas pilsētas parkā tiks uzstādīti 4 karogu masti.

 Ludzā notiks nūjošanas apmācības partneru sporta skolotājiem.
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 Ludzas skolēni un ģimenes piedalīsies slēpošanas sacensībās projekta ietvaros.

Iedzīvotāji varēs piedalīties arī projekta pilotaktivitātē.

 Ludzas pašvaldības pārstāvji piedalīsies projekta vadīšanā un koordinēs aktivitātes

Ludzas pašvaldības teritorijā, kā arī nodrošinās savu iedzīvotāju dalību projekta

pasākumos.

3. Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma

attīstībai Ludzas pilsētā. Kopējais projekta finansējums EUR 6 715 907.

Galvenās aktivitātes:

 Rūpniecības ielas rekonstrukcija;

 Liepājas ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz tiltam;

 Raiņa ielas rekonstrukcija posmā no Dagdas ielas līdz Liepājas ielai;

 1. Maija ielas rekonstrukcija posmā no M.Ezerkrasta ielas līdz Baznīcas ielai un

posmā no Kr.Barona ielas līdz Tirgus ielai;

 Parku ielas rekonstrukcija;

 Ezera šķērsielas rekonstrukcija;

 Laukuma rekonstrukcija Raiņa un Stacijas ielu krustojumā;

 Rekašova ielas rekonstrukcija;

 Tirgus ielas rekonstrukcija;

 Kr.Barona ielas rekonstrukcija.

4. Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības projekts “"ESTLATRUS

TRAFFIC" - Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-

Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”. Kopējais projekta finansējums

EUR 443 281.

Galvenās aktivitātes:

 Ielu un gājēju celiņu rekonstrukcija (tranzītielas P49 posma „Tālavijas iela no

pilsētas robežas līdz Tālavijas 127” (aptuveni 510 m) rekonstrukcija);

 Ceļa zīmju uzstādīšana;

 Satiksmes izglītības parku ierīkošana;- Starptautiskās satiksmes drošības akcijas

“Atpūties un brauc”, “Iepazīsti kaimiņvalstu satiksmes noteikumus”, “Mamma, tētis

un es – aizsargāta ģimene”.
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5. Esi aktīvs cauru gadu (Ludzas pilsētas ģimnāzijā tiks uzstādīti āra trenažieri,

attiecināmās izmaksas EUR 7489).

6. Spēlējies pasakā (bērnu rotaļu laukums Briģos, attiecināmās izmaksas EUR 9375).

7. Dzīvo līdzi pasakai (bērnu rotaļu laukums Istrā, attiecināmās izmaksas EUR 9375).

8. Iepazīsti Ludzu (tiks izvietotas ielu norādes Ludzas pilsētā, attiecināmās izmaksas

EUR 9960).

9. Iespēju dažādošana (trenažieri Sporta skola, attiecināmās izmaksas EUR 9960).

10. Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija, ELFLA (EUR 123 630).

11. LIFE+ Biodiversity programmas projekts „Alternatīvas biomasas izmantošanas

iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai”,

LIFE GRASSSERVICE. Kopējais projekta finansējums EUR 44 467.

Galvenās aktivitātes:

 Zālāju ekosistēmu bioloģiskās un ekoloģiskās vērtības novērtēšana, kā arī zālāju

biomasas apjomu novērtēšana abās projekta teritorijās (Siguldas un Ludzas novados).

 Zālāju izmantošanas potenciāla novērtēšana projekta teritorijās.

 Piemērotu tehnisko risinājumu izstrāde zālāju apsaimniekošanai un biomasas

ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai konkrētajām teritorijām.

 Vietējo uzņēmēju un zemnieku iepzīstināšana ar alternatīvām iespējām biomasas

izmantošanai.

 Kontaktu un sadarbības tīklu veidošana starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas

saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi un/vai izmantošanu enerģijas ražošanā.

 Alternatīvo risinājumu un tehnoloģisko iespēju demonstrēšana praksē plašam

ieinteresēto pušu lokam, tādējādi veicinot alternatīvu biomasas izmantošanas veidu un

sadarbības modeļu pielietošanu cituviet.

12. Arheoloģija, Vara, Sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai.

Kopējais projekta finansējums EUR 45 000.

13. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Ludzas pilsētā (rotaļu laukuma

izveide Ludzas pilsētā, 18.Novembra iela). Kopējais projekta finansējums EUR

11 288.

14. Sporta inventāra iegāde Ludzas novada izglītības iestādēm (skolām un PII), Kopējais

projekta finansējums EUR 10 681.

15. Lielās Ludzas sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana. Kopējais

projekta finansējums EUR 250 000.
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Galvenās aktivitātes:

 Ludzas Lielās sinagogas restaurācija;

 Izveidot četras ekspozīcijas:

1. Ludzas geto ekspozīcija;

2. fotogrāfa Vulfa Franka un kinodokumentālista Herca (Gercela) Franka darbu

multimediālā ekspozīcija;

3. Ludzas ebreju vēstures audiovizuālā ekspozīcija;

4. ebreju dzīves un ticības ekspozīcija.

Ar valsts finansējuma atbalstu 2014.gadā īstenoti projekti:

o Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu aktualizēšana Cirmas ezeram. Kopējais

projekta finansējums EUR 1 927.

o Zivju resursu pavairošana Nirzas un Pildas ezeros. Kopējais projekta finansējums

EUR 1 408.

o Ludzas viduslaiku pils izdrupušā mūra fragmenta konservācija. Kopējais projekta

finansējums EUR 2 367.
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8. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
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. un, saskaņā ar apstiprināto

pašvaldības budžetu, izmanto tās rīcībā esošos naudas līdzekļus likumā noteikto funkciju

realizēšanas finansēšanai. 2014. gadā Ludzas novada pašvaldība ir nodrošinājusi visu likumā

noteikto funkciju realizēšanu un veikusi pasākumus, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju

garantētu realizēšanu nākotnē.

Samazinoties iedzīvotāju skaitam lauku teritorijā, ir aprobēta iespēja savienot Pureņu pagasta

tautas namu un bibliotēku. Jāatzīmē, ka tiek strādāts pie darba organizācijas izmaiņām Ludzas

novada pagastu teritorijās esošo tautas namu un bibliotēku pakļautības maiņai.

Lai veicinātu Ludzas novada attīstību, pašvaldība 2014. 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 17 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.

2014. gada pašvaldības budžetā tika paredzēts nepieciešamais finansējums kultūras un sporta

pasākumu organizēšanai, apzinoties, ka tradīcijas, kas koptas gadiem, ir jāpilnveido un jāvairo.

Ar 2014. gada 1. augustu tika likvidēta Ludzas novada pašvaldības iestāde „Ludzas novada

Pureņu pagasta tautas nams”, to pievienojot Ludzas novada pašvaldības iestādei „Ludzas

novada Pureņu pagasta bibliotēka”.

2014. gadā tika apstiprināti Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu

privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi, kuru

mērķis ir veicināt labu un efektīvu pašvaldības kapitālsabiedrības un kapitāla daļu privātā

kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldību.

Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrībās (SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un

SIA „Ludzas medicīnas centrs”) tiek rīkotas darba sanāksmes, kurās kopā ar uzņēmuma

vadību un speciālistiem tiek analizēti uzņēmuma ieņēmumi un izdevumi, darba kvalitāte un

citi darba jautājumi.

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2014. gada apgrozījums, salīdzinājumā ar 2013. gadu

ir palielinājies gandrīz par 9%. Arī 2014. gadā uzņēmums turpināja darbu pie materiāli

tehniskās bāzes uzlabošanas, modernizācijas, pie darba kvalitātes paaugstināšanas, kā arī
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turpināja uzņēmuma resursu optimizāciju. SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2014.

gadu noslēdza ar peļņu, kas novirzīta iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

2014. gadā SIA „Ludzas medicīnas centrs” pamatdarbības virzieni saglabājās līdzšinēji –

stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana, diagnostiskie un laboratoriskie

izmeklējumi, rehabilitācijas pakalpojumi, steidzamās medicīniskās palīdzības punkta

pakalpojumi, pacientu mājas aprūpe. Pie pašreizējā darba apjoma uzņēmumam ir vajadzīgi

izglītoti darbinieki visos līmeņos, taču diemžēl jau tagad ir izjūtams medicīnas personāla

trūkums. 2014. gadā par 14 % ir samazinājies maksas medicīnisko pakalpojumu apjoms.

Pārskata gadu SIA „Ludzas medicīnas centrs” ir noslēgusi ar zaudējumiem. SIA „Ludzas

medicīnas centrs” plāno savu darbību turpināt arī nākotnē, taču uzņēmuma veiksmīga

turpmākā darbība būs atkarīga no valsts pasūtījuma un finansēšanas kārtības.

Pēc pārskata perioda beigām nav notikušas pārmaiņas, kas būtiski ietekmētu pašvaldības

finansiālo stāvokli, taču nepietiekamais finansējums pašvaldību autoceļu un ielu ikdienas

uzturēšanai rada kritisku situāciju šajā nozarē, kas apdraudēs uzņēmējdarbību Ludzas novadā,

kā arī cilvēku iespēju mobili pārvietoties pa reģionu.
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9. Komunikācija ar sabiedrību

9.1. Komunikācijas kanāli
Komunikācijā ar novada iedzīvotājiem, Latvijas un Eiropas iedzīvotājiem Ludzas novada

pašvaldība izmanto vairākus komunikācijas kanālus:

1) pašvaldībai ir savs ģerbonis, karogs un veidlapas dokumentācijai, kas veicina pašvaldības

atpazīstamību;

2) pašvaldība izdod bezmaksas informatīvo izdevumu „Ludzas Novada Vēstis”, lai informētu

novada iedzīvotājus par aktivitātēm un pasākumiem, novada domes pieņemtajiem lēmumiem,

saistošajiem noteikumiem un citām novada dzīves aktualitātēm;

3) pašvaldībai ir sava interneta vietne www.ludza.lv, ar kuras starpniecību tiek izplatīta

pašvaldības oficiālais viedoklis un informācija, kā arī sniegta regulāra informācija par

aktualitātēm novadā, valstī un Eiropā. Mājaslapā tiek ievietoti TV sižeti un raidījumi par

Ludzas novadu, aptauju anketas. Papildus pašvaldība vēl izmanto sociālos tīklus draugiem.lv,

Facebook;

4) ar mērķi izzināt novada iedzīvotāju viedokli, sekmēt iedzīvotāju līdzdalību un pilsonisko

aktivitāti tiek organizētas TV tiešraides, Apaļā galda diskusijas, aptaujas, kultūras, sporta un

biznesa pasākumi;

5) tiek sagatavoti radio raidījumi par novada aktualitātēm;

6) tiek sagatavoti TV sižeti, un tos iespējams noskatīties LRTV interneta vietnē jebkurā laikā;

7) tiek veidotas atskaites foto izstādes un prezentācijas par pašvaldības veikumu;

8) kā svarīgākos kanālus komunikācijai ar klientiem Ludzas novada pašvaldībā var minēt

klātieni pie pakalpojuma sniedzēja, klātieni centrālajā administrācijas ēkā un pagastu

pārvaldēs, kā arī telefonsarunas un e-pastu, retāk – faksu;

9) Ludzas pilsētas laukumā blakus pašvaldības ēkai uzstādīts LED ekrāns, uz kura tiek

izvietota aktuāla informācija par publiskiem pasākumiem, apsveikumi valsts svētkos, aktuāla

informācija.

Ar bezmaksas informatīvā izdevuma „Ludzas Novada Vēstis” starpniecību novada iedzīvotāji

tiek informēti par aktivitātēm un pasākumiem pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un

medicīnas iestādēs, novada domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un

citām novada dzīves aktualitātēm. Izdevums pieprasīts to iedzīvotāju vidū, kuri nelieto

internetu.
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Interneta vietnē www.ludza.lv tiek publicēta regulāra informācija par aktualitātēm novadā,

valstī un Eiropā, izteikts pašvaldības oficiālais viedoklis un pieņemtie lēmumi, publiskota

kontaktinformācija un pasākumu kalendārs pa jomām:

- informācija par novada domes un tās komiteju darba kārtību, protokoliem,

pieņemtajiem lēmumiem, informāciju par deputātiem, komitejām, komisijām, un darba

grupām;

- par pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

- par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu, teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;

- par novada attīstību, investīciju projektiem, tūrisma informāciju, sabiedriskajām

attiecībām un starptautisko sadarbību;

- par pašvaldības publiskajiem iepirkumiem;

- par būvniecību reglamentējošajiem aktiem un būvvaldes darbību;

- par amatpersonu atalgojumu, nodokļiem un norēķiniem;

- publicēta informatīvā izdevuma “Ludzas Novada Vēstis” digitālā versija;

- informācija par uzņēmējdarbību un tās veicināšanas pasākumiem;

- reklāmkarogi (baneri) u.c..

Mājaslapā tiek ievietoti TV sižeti un raidījumi par Ludzas novadu, aptauju anketas. Papildus

tiek izmantoti sociālie tīkli draugiem.lv, Facebook. Interneta vietne nodrošina iedzīvotājiem

elektroniskās saziņas iespēju ar pašvaldību.

Apaļā galda diskusijās tiek izzināts iedzīvotāju viedoklis par konkrētu pašvaldības darbības

jomu, pakalpojumiem vai aktuālu jautājumu. Pasākuma dalībnieki tiek informēti par

apspriežamā jautājuma juridisko ietvaru, pašvaldības iespējām un veiktajām darbībām.

Ar TV sižetu un radio raidījumu starpniecību iedzīvotāji tiek informēti par aktuālākajiem

jautājumiem un pasākumiem. TV tiešraidēs iedzīvotāji uzdod jautājumus, pašvaldības vadības

pārstāvis tiešajā ēterā sniedz atbildes.

Lielākoties atgriezeniskā saite no iedzīvotājiem tiek saņemta telefoniski, e-pasta vēstulēs un

klātienes tikšanās reizēs. Iedzīvotāju aptaujas tiek veiktas gan interneta vietnes tiešsaistē, gan

piedāvājot iedzīvotājiem aizpildīt anketas papīra formātā un ievietot speciālajās kastītēs, kas

novietotas pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.

9.2. Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem
Īstenojot efektīvu sadarbību ar nacionālajiem un reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem, 2013.

gadā tika veicināta sabiedrības informētība par aktuāliem Ludzas novada jautājumiem, Ludzas
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novada pašvaldības darbības aktualitātēm, rezultātiem, attīstības projektiem, pašvaldības

budžeta līdzekļu izmantošanu.

Pārskata periodā Ludzas novada pašvaldība informējusi masu medijus un plašāku sabiedrību,

izplatot preses relīzes un paziņojumus, regulāri sniedza atbildes, komentārus un analīzi par

aktuālajām norisēm savas kompetences jomā. Šajā informācijas klāstā tika akcentēti ar

pašvaldības darbību saistītie aspekti, kā arī informācija, kas ir noderīga novada iedzīvotājiem

un ļauj viņiem iesaistīties novada sabiedriskajās un kultūras norisēs, izmantot pašvaldības

piedāvātos pakalpojumus.

9.3. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai
Ludzas novada pašvaldība reizi mēnesī vai reizi 2 mēnešos 4 000 eksemplāru tirāžā 8-16 lpp.

apjomā izdod bezmaksas informatīvo izdevumu „Ludzas Novada Vēstis”. Izdevumā tiek

atspoguļota aktuāla, iedzīvotājiem saistoša informācija par Ludzas novada pašvaldības, tās

iestāžu un uzņēmumu darbu, pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, kultūras,

izglītības, sporta, tūrisma, sociālām, ekonomiskām un politiskām norisēm, nevalstisko

organizāciju aktivitātēm pašvaldībā.

Periodiski informāciju par aktualitātēm Ludzas novada pašvaldībā publicēja reģionālie

laikraksti (piem., „Ludzas Zeme”, „Latgales Vietējā Avīze”, „Panorama Rēzekne” u.c.),

nacionālie laikraksti (piem., „Latvijas Avīze” u.c.), interneta portāli (piem., ziņu aģentūra

LETA, www.delfi.lv, www.tvnet.lv, www.apollo.lv, www.notikumi.lv, www.pilseta24.lv,

www.publika.lv u.c.). Ziņu raidījumi izskanēja arī nacionālajās radiostacijās. No 2013. gada

janvāra līdz jūnijam „Ludzas novada aktualitātes” ik nedēļu tika raidītas „Latgolys radeja” un

„АВТОРАДИО” ēterā. Regulāri tika sagatavoti sižeti un raidīti Latgales reģionālajā televīzijā,

periodiski – LTV7, Latvijas Neatkarīgajā televīzijā u.c. telekompāniju veidotajos raidījumos.

Ludzas novada vadība, speciālisti un sabiedriskie aktīvisti piedalījās tematisko raidījumu

ierakstīšanā LRT studijā. Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele uzstājās LRT

tiešraidē, kur ikviens interesents varēja uzdot jautājumus un saņemt atbildi raidījuma laikā.

9.4. Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par Ludzas novada
pašvaldības darbību un viņu iespējām lēmumu pieņemšanā
Lai nodrošinātu informācijas pieejamību un iespēju iepazīties ar saistošajiem noteikumiem un

citu aktuālo informāciju, Ludzas novada pašvaldības ēkās (Raiņa ielā 16 un Raiņa ielā 16A,

Ludzā) 1. stāvā ir ierīkoti informācijas stendi. Atbildes tiek sniegtas informatīvajā izdevumā

„Ludzas Novada Vēstis” vai rakstiski, izsūtot vēstuli pa pastu.
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Lai izzinātu Ludzas novada iedzīvotāju viedokli par svarīgiem un nozīmīgiem novada mēroga

jautājumiem, 2013. gadā rīkotas Apaļā galda diskusijas. Diskusiju laikā notika jautājumu

apspriešana, iedzīvotāju viedokļu un priekšlikumu izteikšana, pašvaldības un iestāžu vadība

sniedza informāciju par paveikto.

Pa Ludzas novada pašvaldības daudzstāvu ēkā Raiņa ielā 16, Ludzā, 1. stāva vestibilā ierīkoto

telefonu pašvaldības apmeklētājs/klients ar kustību traucējumiem var sazināties ar

speciālistiem. Pēc zvana speciālisti ierodas pie apmeklētāja/klienta un palīdz dokumentu

sakārtošanas vai problēmsituāciju jautājumos, sniedz nepieciešamās konsultācijas.

Ludzas novada Sociālā dienesta klienti par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu

saņemšanas kārtību tiek informēti personīgi ierodoties dienestā pie sociālā darba speciālista,

kā arī informācija tiek novietota sociālajā dienestā uz informatīvā stenda un pagastu pārvaldēs.

Ludzas novada Sociālā dienesta darbinieki regulāri sagatavo informatīvos bukletus, kuri tiek

novietoti iedzīvotājiem pieejamā vietā. Aktuālākā informācija tiek publicēta laikrakstos

„Ludzas Novada Vēstis”. Saistošie noteikumi, kuri nosaka sociālās palīdzības un sociālo

pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas kārtību tiek publicēti Ludzas novada pašvaldības

portālā www.ludza.lv.

Ludzas novada pašvaldības portālā www.ludza.lv pieejama informācija par Ludzas novada

pašvaldības darbu, ziņas par notikumiem novada kultūras, izglītības, sporta, tūrisma un citās

jomās, sabiedrisko organizāciju darbību. Ar portāla starpniecību novada iedzīvotājiem ir

iespēja elektroniski nosūtīt savus jautājumus, uz kuriem tiek sniegtas atbildes. Tika

papildināta un atjaunināta informācija, lai ikviens mājas lapas apmeklētājs savlaicīgi varētu

iepazīties ar aktualitātēm novadā un citviet Latvijā, Ludzas novada pašvaldības plānotajām un

realizētajām aktivitātēm un darbības rezultātiem. Pašvaldības portāls tiek veidots kā noderīgs

un praktisks izziņas avots.

9.5. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Ludzas novada pašvaldība turpināja sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju

iniciatīvas grupām, nodrošinot to darbības informatīvo atbalstu un piešķirot finansējumu

aktivitāšu īstenošanai. Ludzas novadā pastāvošās biedrības aktīvi darbojas iedzīvotāju

iesaistīšanā sporta un kultūras aktivitātēs, sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem izstrādā

projektus iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Portāla www.ludza.lv „Jaunumos” un arī

speciāli veidotajā sadaļā biedrībām ir iespēja publiskot savu informāciju.
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