2.Pielikums

2. INVEST CIJU PL NS 2015.-2017.GADAM

Invest ciju pl ns ir attīstības programmas sastāvda a laika posmam vismaz līdz 3 gadiem, kuru apstiprina pašvaldība. Investīciju plānu var aktiviz t katru gadu.
Investīciju plānā ietver plānotos investīciju projektus un to īstenošanas termi us, atbildīgos par investīciju projektu īstenošanu, plānoto investīciju projektu
īstenošanai nepieciešamo indikatīvo finans juma apjomu un avotus, sasniedzamos rezultātus.

2.1. Projekti Latgalē un Al ksnes novad
(SAM 5.6.2.)
Projekti Latgalē un Al ksnes novad
Nr.
p.k.

Projekta
nosaukums

Indikat v
summa
(euro)

Finanšu instruments, (euro vai %)
Pašvaldības
ES fondu
Privātais
Citi
budžets
finans jums
sektors
finans juma
avoti

Projekta pl notie darb bas
rezult ti un to rezultat vie
r d t ji
(Rad t s darba vietasPiesaist t s invest cijasDegradēto teritoriju
samazin jums (ha)

Pl notais laika posms
Projekta
Projekta
uzsākšanas realizācijas
datums
ilgums

Vadošais partneris
(un sadarb bas
partneri)

1.Vidēja termiņa priorit te
1.

Projekta ideja: Infrastrukt ras att st ba uzņēmējdarb bas veicin šanai Ludzas un K rsavas novados

Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības projekts
Projekta idejas pamatojums: Projekta ietvaros tiks veikta transporta infrastrukt ras sakārtošana Ludzas un Kārsavas novados, lai paaugstinātu novadu konkur tsp ju, sekm tu uz m jdarbības
attīstības veicināšanu, darba vietu un pakalpojumu pieejamību, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanos.
Projekta iesniedz js ir Ludzas novada pašvaldība. Investīcijas ir plānots ieguldīt ar komercdarbību saistītajā teritorijā. Plānotās investīcijas tiks veiktas projekta iesniedz jā īpašumā.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Kvalitatīvas transporta infrastrukt ras attīstībai ir b tiska loma sabalans tas, stabilas, ilgtsp jīgas novadu izaugsmes nodrošināšanā un uz m jdarbības attīstības
veicināšanā. Transporta infrastrukt ras sakārtošana sniegs pozitīvu ietekmi uz pakalpojumu un ražošanas attīstību Ludzas un Kārsavas novados, jo sakārtota ielu virszemes un pazemes
infrastrukt ra ir b tisks priekšnosacījums labv līgas uz m jdarbības vides izveidei un darbības nodrošināšanai. Projekts sniegs ieguldījumu transporta pl smas, satiksmes drošības un vides
kvalitātes uzlabošanai novados.
Ludzas pils tā atbilstoši Ludzas novada teritorijas plānojumam atrodas vairākas r pnieciskās teritorijas, kurās savu darbību nodrošina ražošanas, kokapstrādes un pakalpojumu sniegšanas
uz mumi. Šajās teritorijās b tiska probl ma uz m jdarbības attīstībai ir degrad tas teritorijas un neatbilstoša publiskā infrastrukt ra. Projekta ietvaros plānots rekonstru t Latgales š rsielu,
paredzot melnā seguma izb vi, densapgādes un kanalizācijas sist mas rekonstrukciju, piesl dzot uz mumus pie centrālās densapgādes un kanalizācijas sist mas, ielas apgaismojuma
ierīkošanu un elektroapgādes sist mas rekonstrukciju. Latgales š rsielas kvartālā Ludzas pils tā koncentr jas liels ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uz mumu skaits un veidojas
industriālā zona.
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Odu ielas kvartālā atrodas lieli mežsaimniecības un kokapstrādes uz mumi. Ce a tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, kas nelabv līgi ietekm uz

m jdarbības attīstību.

A.Jurdža iela ir sliktā tehniskā stāvoklī, tai ir izpostīts augš jais segums, nav nodrošināts atbilstošs apgaismojums, nav nodrošināta kanalizācijas sist ma. A.Jurdža iela nodrošina funkcionālo
savienojumu ar Odu ielu, lai piek utu gan klāt piegu ošajiem zemes gabaliem, gan esošajiem uz m jiem, kas izmantos ielu kravu pārvadājumiem.
Plānotie ielu rekonstru jamie posmi atrodas degrad tajā teritorijā un tās funkcionālajā savienojumā.
Kārsavas novadā ir plānota autoce a PC Nr.154 Klonesnīki – Griudinīši – Strodi rekonstrukcija, kas veicinās uz m jdarbības attīstību un uzlabos teritorijas sasniedzamību, kurā koncentr jas
ražošanas uz mumi.
Lai veicinātu uz m jdarbības attīstību Ludzas un Kārsavas teritorijās, nepieciešams veikt ce u infrastrukt ras sakārtošanu. Uz m jdarbības attīstībai viens no svarīgākajiem
priekšnoteikumiem ir sakārtota infrastrukt ra, jo lauku teritorijās esošie uz m ji galvenokārt nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): Ludzas un K rsavas novados reģistrētie uzņēmumi
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkr tajai teritorijai: Notika tikšan s ar uzņēmējiem, kuri gatavi investēt sav uzņēmuma att st b
1.1.

Latgales š rsielas
pārb ve Ludzas pils tā

1.2.

Odu ielas pārb ve

1.3.

A.Jurdža ielas pārb ve
Ludzas pils tā
PC Nr. 154 Klonešnīki –
Griudinīši – Strodi
posma (0.00-0.35km)
pārb ve

1.4.

1.5.

1.6.

Bioloģisko attīrīšanas
iekārtu, kanalizācijas/
densapgādes sist mas
izb ve ar saistīto
pievadce u Kārsavas
novada Mežvidu pagastā,
Klonešnīkos
Elektrības piesl guma
2,5 MW ierīkošana

400 000

60 000

340 000

1 216 760

182 514

1 034 246

170 770,59

25 615,59

305 191,15

45778,67

259 412,48

95 250

539 750

635 000

400 000

Radītas darba vietas – 11
Degradēto
teritoriju
samazin jums (0,82 ha)
Piesaistītas investīcijas –
1 000 000 EUR,
Radītas darba vietas – 6
Degradēto
teritoriju
samazin jums (0,60 ha)
Radītas darba vietas – 5

145 155

220 000

2016.

2 gadi

Ludzas novada
pašvaldība (VP)

2016.

2 gadi

Ludzas novada
pašvaldība (VP)

2016.

2 gadi

2016.

2 gadi

Ludzas novada
pašvaldība (VP)
Kārsavas novada
pašvaldība (SP)

Piesaistītas investīcijas –
1 500 000 EUR, radītas 15
darba
vietas,
Degrad to
teritoriju samazinājums – 1,9
ha

2016.

2 gadi

Kārsavas
novada
pašvaldība (SP)
Sabiedrisko
pakalpojumu sniedz js
–
SIA
“Kārsavas
namsaimnieks”

Piesaistītas investīcijas
500 000 EUR, radītas 3 darba
vietas

2016.

2 gadi

Kārsavas
novada
pašvaldība (SP)
SIA Latgales dārze u
loģistika (SP)
SIA Mežvidu oga (SP)

Radītas darba vietas – 7,
Degrad to teritoriju
samazinājums – 0,26 ha

180 000
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KOP

2.

3 127 721,74 409 158,26

2 538 563,48

180 000

Rad tas 47 darba vietas,
piesaist tas invest cijas 3 000
000 eiro apmēr , degradēto
teritoriju
plat bas
samazin jums-3,58 ha

SIA Eko oga (SP)
SIA JUMIS geo (SP)
X

Projekta ideja: Konkurētspēj gas uzņēmējdarb bas vides nodrošin šana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorij

Projekta idejas pamatojums: Projekta ietvaros tiks sakārtota infrastrukt ra, kura atrodas pašvaldību industriālajās zonās vai teritorijās, kur koncentr jas liels ražošanas un pakalpojumu sniedz ju
uz mumu skaits, kā arī pašvaldību degrad tajās teritorijās, lai radītu kvalitatīvu vidi uz m jdarbības attīstības veicināšanai, paaugstinātu novadu konkur tsp ju, nodrošinātu esošo darba vietu
saglabāšanu un jaunu radīšanu.
Investīcijas ir plānots ieguldīt degrad to teritoriju sakārtošanai. Plānotās investīcijas tiks veiktas projekta iesniedz ja un pašvaldību kā sadarbības partneru īpašumā. Revilitaz tā teritorija tiks
nodota komersantiem atklātā konkursa kārtībā.
Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarb bas projekts
Projekta aktivitāšu pamatojums: Infrastrukt ras sakārtošana un kvalitatīvas vides nodrošināšana sniegs pozitīvu ietekmi uz pakalpojumu un ražošanas attīstību Ludzas, Kārsavas, Zilupes un
Ciblas novados, jo sakārtota uz m jdarbības vide un infrastrukt ra ir b tisks priekšnosacījums esošo uz mumu attīstībai un jaunu uz mumu radīšanai. Projekts sniegs nozīmīgu ieguldījumu
kvalitatīvas uz m jdarbības vides uzlabošanai Ludzas, Kārsavas, Zilupes un Ciblas novados.
Lai nodrošinātu Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novados ražošanas teritoriju sakārtošanu degrad tajās teritorijās ir svarīgi piesaistīt privātās un publiskās investīcijas šo teritoriju
sakārtošanai, tai skaitā nodrošinot kvalitatīvus pievedce us, komunikācijas, elektrību utt. Lauku teritorijās ir īpaši svarīgi sakārtot strat ģiskos ce us uz teritorijām, kur tiks ieguldītas investīcijas
un radītas jaunas darbavietas, tād jādi nodrošinot uz mumu mobilitāti un palielinot ce u kravnesību sliktos laika apstāk os. Ir apzinātas arī pašvaldībām piederošās teritorijas/ kas, kas b tu
piem rotas uz m jdarbības attīstības veicināšanai, privāto investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai. Uzsākts darbs pie privātā sektora investīciju piesaistes, prioritāri apzinot šobrīd
strādājošo uz mumu attīstības prognozes.
Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novados b tiska probl ma ir plašas degrad tas teritorijas ar m sdienu prasībām neatbilstošu infrastrukt ru, liels potenciāli piesār otu pamesto industriālo
objektu un ku skaits, kuru īpašnieki nav sp jīgi vai nav motiv ti invest t līdzek us šo objektu atjaunošanā. Infrastrukt ra ir degrad ta, kas neveicina ražošanas zonas efektīvu izmantošanu un
tajā esošo uz mumu attīstību.
Ludzas pils tā plānots veikt telpu un teritorijas sakārtošanu ražošanas vajadzībām, lai radītu piem rotu vidi uz m jdarbības attīstībai un jaunu uz mumu izveidei. Teritorija un telpas atrodas
degrad tajā teritorijā.
Kārsavas novada teritorijā atrodas vairākas r pnieciskās teritorijas, kurās darbojas lauksaimnieciskās ražošanas nozaru uz mumi. Šajās teritorijās b tiska probl ma uz m jdarbības attīstībai ir
neatbilstoša publiskā infrastrukt ra. Projekta ietvaros plānots sakārtot kas un teritoriju ražošanas vajadzībām, kā arī nodrošināt ar nepieciešamo infrastrukt ru un komunikācijām.
Ciblas un Zilupes novados plānots sakārtot kas un teritoriju ražošanas vajadzībām, kā arī nodrošināt ar nepieciešamo infrastrukt ru un komunikācijām, lai veicinātu jaunu ražošanas un
pakalpojumu sniedz ju uz mumu veidošanos.
Ciblas novada teritorijā ir daudzas zemnieku saimniecību, kuras nodarbojas ar kokapstrādi un graudkopību. Projekta ietvaros plānots rekonstru t pašvaldības autoce u P-2 Pušmucova – N raugi,
autoce u C - 2 Cibla – Felicianova un Dzirnavu ielu, lai uzlabotu transporta infrastrukt ras stāvokli šīs teritorijas sasniedzamības un uz m jdarbības uzlabošanai.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): Ludzas, K rsavas, Zilupes un Ciblas novados reģistrētie uzņēmumi
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkr tajai teritorijai:
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2.1.

Radītas darba vietas – 10
Investīcijas – 200 000
Degradēto
teritoriju
samazin jums (0,3 ha)
Radītas 5 darba vietas,
piesaistītas investīcijas 30000
EUR,
Degradēto
teritoriju
samazin jums – 2,0 ha

2017.

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība (VP)

2017.

2 gadi

Kārsavas
novada
pašvaldība (SP)
Sabiedrisko
pakalpojumu sniedz js
–
SIA
Kārsavas
namsaimnieks

382 095,87

Radītas darba vietas – 10
Degradēto
teritoriju
samazin jums (0,8 ha)

2017.

2 gadi

Zilupes
novada
pašvaldība (SP)

80 000

340 000

Radītas darba vietas – 9

2017.

2 gadi

Zilupes
novada
pašvaldība (SP)

159 375,00

31 875,00

127 500,00

-

-

Radītas darba vietas – 6

2017.

2019.

Ciblas
novada
pašvaldība (SP)

Ražošanas teritorijas
sakārtošana Ciblas
novada Blontu pagasta
Blontu ciemā

159 854,65

25 000

134 854,65

-

-

Piesaistītas investīcijas –
80 000 EUR
Degradēto
teritoriju
samazin jums (1,62 ha)

2017.

2019.

Ciblas
novada
pašvaldība (SP)

Ciblas novada
pašvaldības autoce a
C-2 Cibla – Felicianova
un Dzirnavu ielas
sakārtošana

500 000

75 000

425 000

-

-

Radītas darba vietas – 4
Piesaistītas investīcijas
220 000 EUR

2017.

2 gadi

Ciblas
novada
pašvaldība (SP)

80 000

340 000

662 527,52

99 379,13

563 148,39

Telpu un teritorijas
sakārtošana ražošanas
vajadzībām Zilupes
pils tā
Telpu un teritorijas
sakārtošana pakalpojumu
sniegšanas uz mumu
izveidošanai Zilupes
pils tā
Ražošanas ku
sakārtošana Ciblas
novada Blontu pagasta
Blontu ciemā

469 524,55

84 403

420 000

2.6.

2.7.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Telpu
un
teritoriju
sakārtošana
ražošanas
vajadzībām
Ludzas
novada Cirmas pagastā
Kārsavas pils tas
teritorijas ar kad. Nr.
6809 001 0223,
pielāgošana ražošanas
vajadzībām, ierīkojot
bioloģiskās attīrīšanas
iekārtas un
inženiertehniskās
komunikācijas

420 000

–
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2.8.

Ciblas novada
pašvaldības autoce a P-2
Pušmucova - N raugi
rekonstrukcija

235 000

35 250

199 750

Radītas darba vietas – 5
Piesaistītas investīcijas
30 000 EUR

2.9.

Ciblas novada
pašvaldības autoce a Z16 Bano ejas ce a
sakārtošana

100 000

15 000

85 000

Radītas darba vietas – 1

2 597 348,91

Rad tas 50 darba vietas,
piesaist tas invest cijas
560000 EUR apmēr ,
degradēto teritoriju plat bas
samazin jums –4.72 ha

KOP :

1.

3 123 256,04 525 907,13

–

2017.

2 gadi

Ciblas
novada
pašvaldība (SP)

2017.

2 gadi

Ciblas
novada
pašvaldība (SP)

X

Projekta ideja: M jražot ju t klu izveide Austrumlatgales pierobežas teritorij

Projekta idejas pamatojums: Projekta m r is ir stiprināt un atbalstīt Ludzas un Zilupes novadu mājražotājus, amatniekus, zemnieku saimniecības, kooperatīvus, mazus pārtikas ražošanas
uz mumus.
Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarb bas projekts
Projekta aktivitāšu pamatojums: Projekta ietvaros plānots labiekārtot teritoriju un izb v t telpas, kuras b s pielāgotas mājražotāju produkcijas pārstrādei, organiz jot radošās darbnīcas,
produkciju degustāciju.
Ludzas pils tas v sturiskais centrs ir valsts nozīmes pils tas arhitekt ras piemineklis, kura saglabāšanai un attīstībai pašvaldība piev rš lielu uzmanību. Vecpils tas v sturiskajā da ā
infrastrukt ra ir novecojusi un tās uztur šana gadu no gada prasa iev rojamus līdzek us. Projekta ietvaros plānots revitaliz t da u no degrad tas teritorijas, kas atrodas Ludzas pils tas
v sturiskajā centrā, labiekārtojot teritoriju un izb v jot jaunu ku, kura b s pielāgota mājražotāju produkcijas pārstrādei, populariz jot kult rv sturiskā mantojuma saglabāšanu. Teritorijas
sakārtošana sekm s uz m jdarbības attīstību Ludzas pils tā un kult rv sturiskā centra saglabāšanu.
Projekta ietvaros sakārtotās telpas Ludzas novadā tiks izmantotas komercdarbības nodrošināšanai. Telpas un teritorija tiks nodota nomā konkursa (izsoles) kārtībā.
Zilupes pils tas centrā atrodas neapb v ta un nepasaimniekota teritorija, kas vienlaikus ir arī viena no galvenajām nesakārtotajām teritorijām pils tā. Projekta ietvaros plānots sakārtot šo
degrad to teritoriju un pielāgot ražošanas vajadzībām, kuru izmantošanu ir iesp jams dažādot, noslogot un pārdomāti attīstīt. Izb v to ku plānots pielāgot mājražotāju produkcijas pārstrādei,
populariz jot kult rv sturiskā mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudz m, radošās darbnīcas, produkciju degustāciju.
Projekta ietvaros sakārtotās telpas Zilupes novadā tiks izmantotas komercdarbības nodrošināšanai. Telpas un teritorija tiks nodota nomā konkursa (izsoles) kārtībā.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): Ludzas un Zilupes novados reģistrētie m jražot ji
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Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkr tajai teritorijai:
3.1.

Telpu
un
teritoriju
sakārtošana mājražotāju
tīkla izveidošanai Ludzas
novadā

133 801,36

37 070,20

96 731,16

3.2.

Telpu
un
teritoriju
sakārtošana mājražotāju
tīkla
izveidošanai
Zilupes novadā

429 090,44

81 363,57

347 726,87

KOP

562 891,80

118 433,77

444 458,03

Radītas darba vietas – 8
Degradēto teritoriju
samazin jums (0,4 ha),
piesaistītas investīcijas
96731,16 EUR apm rā
Radītas darba vietas – 10
Degradēto teritoriju
samazin jums (0,6 ha),
piesaistītas investīcijas
347363,87 EUR apm rā
Rad tas darba vietas – 18,
Degradēto teritoriju
samazin jums – 1 ha,
piesaist tas invest cijas
444458,03 EUR apmēr

2018.

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība (VP)

2018.

2 gadi

Zilupes
novada
pašvaldība (SP)

X

Rezerves projekti Latgalē un Al ksnes novad
(SAM 5.6.2)
N.p.k.

Projekta
nosaukums

Indikat v
summa
(euro)

Finanšu instruments, (euro vai %)
Pašvaldības
ES fondu
Privātais
Citi
budžets
finans jums
sektors
finans juma
avoti

1. Vidēja termiņa priorit te
1.

Projekta pl notie darb bas
rezult ti un to rezultat vie
r d t ji
(Rad t s darba vietasPiesaist t s invest cijasDegradēto teritoriju
samazin jums (ha))

Pl notais laika posms
Projekta
Projekta
uzsākšanas
realizācijas
datums
ilgums

Vadošais partneris
(un sadarb bas
partneri)

Projekta ideja: Transporta infrastrukt ras att st ba uzņēmējdarb bas veicin šanai Ludzas pilsēt

Individuālais vai sadarbības projekts: Individuālais projekts
Projekta idejas pamatojums: Lai veicinātu Ludzas pils tas uz m jdarbības attīstību, nodrošinot standartiem atbilstošu un pievilcīgu uz m jdarbības vidi esošajiem un topošajiem uz m jiem
un investoriem, sekm jot uz m jdarbības aktivitāti Ludzas pils tā, nepieciešams veikt apjomīgu, sistemātisku un kompleksu Ludzas pils tas ielu sakārtošanu uz m jdarbības vides
uzlabošanai.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Projekta ietvaros tiks sakārtota infrastrukt ra, kura atrodas pašvaldības industriālajās zonās vai teritorijās, kur koncentr jas liels ražošanas un pakalpojumu
sniedz ju uz mumu skaits, kā arī pašvaldību degrad tajās teritorijās, lai radītu kvalitatīvu vidi uz m jdarbības attīstības veicināšanai, paaugstinātu novada konkur tsp ju, nodrošinātu esošo
darbavietu saglabāšanu un jaunu radīšanu.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums):
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Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkr tajai teritorijai:
1.1.

Dagdas
ielas
400 000
60 000
340 000
pārb ve
Ludzas
pils tā
1.2.
Dzirnavu
ielas
pārb ve
Ludzas
300 000
45 000
255 000
pils tā
1.3.
Sporta ielas pārb ve
600 000
90 000
510 000
Ludzas pils tā
KOP
1 900 000 285 000
1 615 000
2. Projekta ideja:
Projekta idejas pamatojums:
Individuālais vai sadarbības projekts:
Projekta aktivitāšu pamatojums:
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums):
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkr tajai teritorijai:
2.1.
Aktivitāte
....
KOP
3. Projekta ideja:
.....

2.2.

N.
p.
k.

Projekta nosaukums

1.

2.

Papildin t
Atbilst ba
ba ar
vidēj
citiem
termiņa
projektiem
priorit tēm
(Nr.p.k.)

3.

4.

Radītas darba vietas – 17

2017.

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība

Radītas darba vietas – 5

2017.

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība

Radītas darba vietas – 15

2017.

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība
X

X

Invest ciju projekti
Finanšu instruments, (EUR)

Indikat v
summa
(EUR)

5.

ES fondu
Pašvald ba
finansē-jums
s budžets

6.

7.

Pl notais laika posms

Priv tais
sektor
s

Citi
finans
ējuma
avoti

Projekta pl noties
darb bas rezult ti
un to rezultat vie
r d t ji

Projekta
uzs kšanas
datums

pabeigšanas

8.

9.

10.

11.

12.

Projekta

Partneri

datums
13.

3.3.1. SAM: Palielin t priv to invest ciju apjomu nacion l s un reģion las noz mes centros, veicot ieguld jumus uzņēmējdarb bai noz m g infrastrukt r , atbilstoši pašvald bas
integrētaj m att st bas programm m
Projekta ideja: Transporta infrastrukt ras att st ba Ludzas pilsēt
Individuālais vai sadarbības projekts: Individuālais projekts
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Projekta idejas pamatojums: Lai veicinātu Ludzas pils tas uz m jdarbības attīstību, nodrošinot standartiem atbilstošu un pievilcīgu uz m jdarbības vidi esošajiem un topošajiem uz m jiem un
investoriem, sekm jot uz m jdarbības aktivitāti Ludzas pils tā, nepieciešams veikt apjomīgu, sistemātisku un kompleksu Ludzas pils tas ielu sakārtošanu uz m jdarbības vides uzlabošanai.
Investīcijas ir plānots ieguldīt ar komercdarbību saistītajā teritorijā. Projekta iesniedz js ir Ludzas novada pašvaldība. Plānotās investīcijas tiks veiktas projekta iesniedz ja īpašumā.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Projekta ietvaros tiks sakārtota infrastrukt ra, kur koncentr jas liels ražošanas un pakalpojumu sniedz ju uz mumu skaits, lai radītu kvalitatīvu vidi
uz m jdarbības attīstības veicināšanai, paaugstinātu novada konkur tsp ju, nodrošinātu esošo darba vietu saglabāšanu un jaunu radīšanu.
Dagdas ielas rajonā atrodas liels pārtikas ražošanas uz mums (SIA “Ludzas maiznīca”), dināšanas uz mums, transporta pakalpojumu un ce u uztur šanas uz mumi.
Baznīcas iela atrodas Ludzas pils tas v sturiskajā centrā. V sturiskajā centrā koncentr jas pakalpojumu sniegšanas un tirdzniecības uz mumi, kā arī atrodas iev rojami apskates objekti. Baznīcas
iela posmā no 1. Maija ielas līdz Skolas ielai ir k uvusi par tukšu un nepievilcīgu publisko telpu, kas iev rojami kav mazo un vid jo uz mumu attīstību. Kvalitatīvas pils tas transporta
infrastrukt ras attīstībai ir b tiska loma sabalans tas, stabilas, ilgtsp jīgas novada izaugsmes nodrošināšanā un uz m jdarbības attīstības veicināšanā. Projekta ietvaros ir plānots uzlabot ielu
infrastrukt ru, kas nodrošinātu drošu transporta pl smu, preču pārvadājumus, materiālu un preču piegādi Ludzas pils tas teritorijā esošiem uz mumiem.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): projekta ietvaros tiks atbalstīti vismaz 6 komersanti – SIA “Ludzas maiznīca”, SIA “Optimus bizness”, SIA “IVE TRANS”, SIA
“FRANKOPOLE”, SIA “Ludzas koks”, SIA “Ludzas t risma aģent ra” u.c.
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkr tajai teritorijai:
1. Transporta infrastrukt ras att st ba Ludzas pilsēt
1.1.
Dagdas ielas pārb ve
VTP2; RV1;
U1
VTP3; RV1;
U1
1.2.
Baznīcas ielas posma pārb ve
VTP2; RV1;
no 1.Maija ielas līdz Skolas ielai
U1
VTP3; RV1;
U1

400 000

60 000

340 000

370 770,59

55 615,59

315 155

Kop : 770 770,59

115,615,59

655 155

0

0

0

Radītās jaunās
darba vietas – 9

2017

2 gadi

0

Radītās jaunās
darba vietas – 6
Investīcijas –
110000 EUR

2017

2 gadi

5.6.2. SAM: Teritoriju revitaliz cija, reģenerējot degradēt s teritorijas, atbilstoši pašvald bu integrētaj m att st bas programm m
Projekta ideja: Uzņēmējdarb bas veicinoš s infrastrukt ras izveide r pniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsēt
Individuālais vai sadarbības projekts: Individuālais projekts
Projekta idejas pamatojums: Ludzas novadā oti daudzas ražošanas teritorijas atrodas degrad tās teritorijās un ir svarīgi piesaistīt privātās un publiskās investīcijas šo teritoriju sakārtošanai, tai skaitā
nodrošinot kvalitatīvus pievedce us, komunikācijas, elektrību utt. Degrad tajās teritorijās ir īpaši svarīgi asfalt t strat ģiskos ce us uz teritorijām, kur plānots ieguldīt investīcijas un radīt jaunas
darba vietas, tād jādi nodrošinot uz mumu mobilitāti un palielinot ce u kravnesību sliktos laika apstāk os. Tika veikta potenciālo degrad to, prioritāri ražošanai piem roto publisko un privāto
teritoriju apzināšana, identific tas svarīgākās veicamās aktivitātes konkr tajās teritorijās, kas nepieciešamas privāto investīciju piesaistei un darba vietu radīšanai, prioritāri nov rt jot šobrīd
strādājošos uz mumus, vi u izaugsmes plānus un iesp jas.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Projekta ietvaros tiks sakārtota infrastrukt ra, kura atrodas pašvaldības industriālajās zonās vai teritorijās, kur koncentr jas liels ražošanas un pakalpojumu sniedz ju
uz mumu skaits, kā arī pašvaldības degrad tajās teritorijās, lai radītu kvalitatīvu vidi uz m jdarbības attīstības veicināšanai, paaugstinātu novada konkur tsp ju, nodrošinātu esošo darba vietu
saglabāšanu un jaunu radīšanu.
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2.1. Aktivitātes pamatojums Sporta iela ir degrad tā stāvoklī, tai ir izpostīts augš jais segums, nav nodrošināts atbilstošs apgaismojums, nav nodrošināta densapgādes sist ma un kanalizācijas
sist ma. Sporta ielai piegu ošos zemes gabalos paredz ts attīstīt ražošanas zonas teritorijas, tāp c nozīmīgi ir rekonstru t ielu, lai nodrošinātu piek uvi gan klāt piegu ošajiem zemes gabaliem, gan
esošajiem uz m jiem, kas izmantos ielu kravu pārvadājumiem.
2.2. Aktivitātes pamatojums Dzirnavu ielai ir piegu oši vairāki zemes gabali, kas ir degrad tās teritorijas un pašlaik netiek vai tiek da ji izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Dzirnavu iela
ir degrad tā stāvoklī, tai ir izpostīts augš jais segums, nav nodrošināts atbilstošs apgaismojums, nav nodrošināta densapgādes sist ma un kanalizācijas sist ma. Dzirnavu iela atrodas izdevīgā vietā
uz m jdarbības attīstībai, tāp c plānots revitaliz t šīs teritorijas, lai tās b tu pievilcīgas investoru piesaistīšanai un uz m jdarbības attīstībai.
3.1. Aktivitātes pamatojums Bijušās linu fabrikas teritorija ir viena no galvenajām degrad tajām teritorijām Ludzas pils tā. Šajā teritorijā b tiska probl ma uz m jdarbības attīstībai ir neatbilstoša
publiskā infrastrukt ra. Nepieciešama infrastrukt ras sakārtošana, degrad to ku nojaukšana, esošo ku pārb ve, atjaunošana un jaunu ku izb ve, kā arī teritorijas labiekārtošana. Atbilstoši
komersantu vajadzībām, plānots revitaliz t degrad to teritoriju 6,4 ha platībā privāto investīciju piesaistei un jaunu darba vietu radīšanai. Ludzas novada pašvaldība ir apzinājusi nepieciešamās
aktivitātes šīs teritorijas sakārtošanai. Projekta īstenošana sekm s Ludzas novada pašvaldības ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanu, revitaliz jot degrad tās teritorijas un veicinot MVU attīstību.
Lai veicinātu Ludzas pils tas degrad tās zonas sakārtošanu un uz m jdarbības attīstību, nodrošinot standartiem atbilstošu un pievilcīgu uz m jdarbības vidi esošajiem un topošajiem uz m jiem
un investoriem, nepieciešams veikt apjomīgu, sistemātisku un kompleksu Ludzas pils tas degrad tās zonas sakārtošanu uz m jdarbības vides uzlabošanai.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): novada uz m ji un potenciālie investori
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkr tajai teritorijai: dažādi informatīvi un mārketinga pasākumi
2. Uzņēmējdarb bas veicinoš s infrastrukt ras izveide r pniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsēt
2.1.
Sporta ielas pārb ve un
pievedce u izb ve r pniecības
VTP2; RV1;
teritorijas pieejamības
U1
600 000
90 000
510 000
nodrošināšanai Ludzas pils tā
VTP3; RV1;
U1
2.2.

Dzirnavu ielas pārb ve un
pievedce u izb ve r pniecības
teritorijas pieejamības
nodrošināšanai Ludzas pils tā

VTP2; RV1;
U1
VTP3; RV1;
U1

300 000

45 000

255 000

900 000

135 000

765 000

3. Degradēt s teritorijas revitaliz cija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsēt
3.1.
Degrad tās teritorijas
VTP2; RV1;
revitalizācija un infrastrukt ras
Ar 2.2. un
U1
sakārtošana ražošanas
2.3.
4 814 854
807 228
VTP3; RV1;
vajadzībām (bijušās linu
projektu
U1
fabrikas teritorijas sakārtošana)

4 002
626

Radītas
darba
vietas – 13
Degrad to
teritoriju
samazinājums
(0,6 ha)
Radītas
darba
vietas – 7
Degrad to
teritoriju
samazinājums
(0,3 ha)
Rad tas
darba
vietas – 20;
Degradēto
teritoriju
samazin jums
(0,9 ha)
Radītas
darba
vietas – 78;
Investīcijas
–
4 767 630 EUR;
Degrad to

2017

2 gadi

2017

2 gadi

2018

2 gadi
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4 814 854

807 228

4 002
626

teritoriju
samazinājums
(6,4 ha)
Rad tas
darba
vietas – 78;
Ivest cijas
–
4 767 630 EUR;
Degradēto
teritoriju
samazin jums
(6,4 ha)

4.2.2. SAM: Atbilstoši pašvald bas integrētaj m att st bas programm m sekmēt energoefektivit tes paaugstin šanu un AER izmantošanu pašvald bu ēk s
Projekta ideja: Energoefektivit tes paaugstin šana Ludzas novada pašvald bas ēk s
Projekta idejas pamatojums:
Projekta aktivitāšu pamatojums:
4. Energoefektivit tes paaugstin šana Ludzas novada pašvald bas ēk s
4.1.
Pašvaldības kas 18. Novembra
Ar 9.3.1
VTP2; RV3;
ielas 17a, Ludzā,
SAM
600 000
U3
energoefetivitātes
projektu
paaugstināšana
4.2.
Ludzas novada Pildas
pamatskola, Pilda, Pildas
VTP2; RV3;
pagasts Ludzas novads, LV500 000
U3
5733
4.3.

4.4.

Poliklīnika, 18. novembra 17,
Ludza, Ludzas nov. LV-5701
Ludzas kinoteātra
energoefektivitātes
paaugstināšana

90 000

510 000

75 000

425 000

VTP2; RV3;
U3

500 000

75 000

425 000

VTP2; RV3;
U3

500 000

75 000

425 000

8.1.2. SAM: Uzlabot visp rēj s izgl t bas iest žu m c bu vidi
Projekta ideja: Ludzas pils tas ģimnāzijas infrastrukt ras izveide un modernizācija kvalitatīvai un m sdienīgai izglītības procesa nodrošināšanai
Projekta idejas pamatojums: Ludzas pils tas ģimnāzijai ir nepieciešama mācību vides un infrastrukt ras uzlabošana kvalitatīvai un m sdienīgai izglītības vides kvalitātei, izveidojot modernu,
m sdienu prasībām atbilstošu, reģionālās nozīmes izglītības iestādi, kurā kvalitatīvu izglītību ieg st gan pils tas, gan pagastu izglītojamie.
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Projekta aktivitāšu pamatojums:
5.

M c bu vides un infrastrukt ras uzlabošana kvalitat vai un m sdien gai izgl t bas procesa nodrošin šanai Ludzas pilsētas ģimn zij un Ludzas 2. vidusskol
Ludzas pils tas ģimnāzijas un
Ludzas 2. vidusskolas
ergonomiskas mācību vides
izveide; informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju
risinājumu ieviešana un
VTP1; RV1;
1 978
2 328 228
349 234
aprīkojuma iegāde;
U1
994
dabaszināt u kabinetu
aprīkošana; sporta
infrastrukt ras sakārtošana un
inventāra iegāde; skolas
internāta pārb ve

9.3.1. SAM: Att st t pakalpojumu infrastrukt ru bērnu apr pei ģimenisk vidē un personu ar invalidit ti neatkar gai dz vei un integr cijai sabiedr b
Projekta ideja:
Projekta idejas pamatojums:
Nepieciešami ieguldījumi sociālajā infrastrukt rā sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastrukt ras izveide b rniem ar funkcionāliem trauc jumiem; “jauniešu māju” izveide un
ģimeniskai videi pietuvinātu apr pes pakalpojumu sniedz ju izveide ārpusģimenes apr p esošiem b rniem (līdz 8 b rniem grupā) ārpus instit cijas.
Projektu idejas tiks precizētas un sagatavotas pēc Labklājības ministrijas ieguldījumu indikatīvā kartējuma izstrādes
6.

Soci l s rehabilit cijas pakalpojumu infrastrukt ras izveide bērniem ar funkcion liem traucējumiem

7. “Jauniešu m ju” izveide un ģimeniskai videi pietuvin tu apr pes pakalpojumu sniedzēju izveide rpusģimenes apr pē esošiem bērniem

11 |

2.3.

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Atbilst ba
vidēj
termiņa
priorit tēm

1.

2.

3.

Papildin t b
a ar citiem
projektiem
(Nr.p.k.)

Indikat v
summa
(EUR)

4.

5.

RV1: Daudzveid gas un kvalitat v s izgl t bas pieejam ba
1. Baseina b vniec ba Ludzas pilsēt
Baseina b vniecības
VTP1; RV1;
b vprojekta izstrāde
U1
Baseina b vniecība Ludzas
pils tā

VTP1; RV1;
U1

2. Sporta infrastrukt ras att st ba Ludzas pilsēt
Stadiona „Vārpa” pārb ve
VTP1; RV1;
U1

P rējie invest ciju projekti
Finanšu instruments, (EUR)
ES fondu
Citi
Priv Pašvald ba finansēfinantais
s budžets
jums
sējuma
sektors
avoti

7.
8.
9.
VTP1
Soci l s infrastrukt ras att st ba un pakalpojumu kvalit te

30 000
Ar 8.1.2.
SAM
projektu

6.

30 000

3 000 000 450000

2550000

Pl notais laika posms

Projekta pl notie
darb bas rezult ti
un to rezultat vie
r d t ji

Projekta
uzs kšanas
datums

Projekta
pabeigšanas
datums

Partneri

10.

11.

12.

13.

Izstrādāts baseina
b vniecības
b vprojekts

2016

2017

Izb v ts baseins

2017

2018

2017

2018

2016

2016

2016

2016

2017

2018

2017

2018

2016

2016

Ar 8.1.2.
Rekonstru ts
SAM
1 260 067 189010 1 134 053
stadions “Vārpa”
projektu
3. Ludzas novada M kslas skolas materi li tehnisk s b zes moderniz cija un pilnveidošana m c bu procesa nodrošin šanai
Stacionāro un portatīvo datoru
VTP1; RV1;
Iegādāta
20 000
3000
17000
iegāde
U1
datortehnika
Mācību un specializ tā
aprīkojuma iegāde (keramikas
apdedzināšanas ceplis,
Uzlabota skolas
VTP1; RV1;
keramikas virpas, aprīkojums
10 000
1500
8500
materiāli tehniskā
U1
kokt lniecības darbnīcai,
bāze
aprīkojums b rnu rota u un
atp tas st rītim)
4. Ludzas novada Brigu pirmsskolas izgl t bas iest des ēkas energoefektivit tes uzlabošana
kas renovācija
VTP1; RV1;
130 000 30 000
100 000
Renov tā ka
U1
5. Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivit tes uzlabošana
kas renovācija
VTP1; RV1;
200
Renov ta skolas
200 000
U1
000
ka
RV2: Kvalitat vu vesel bas apr pes un soci lo pakalpojumu pieejam ba
6. Ludzas novada Higiēnas centra izveide
Ve as mazgātavas un dušas VTP1; RV2; Ar 9.1.3.
30 000
3000
27000
Ierīkota ve as
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telpas
ierīkošana,
sociālo
pakalpojumu nodrošināšana

U1

mazgātava un
duša, sniegti
sociālie
pakalpojumi

SAM
projektu

7. Soci l s m jas izveide Ludzas pilsēt (soci lie dz vokļi)
Sociālās mājas Ludzas novada
tr cīgajiem iedzīvotājiem
ierīkošana, sociālo pakalpojumu
Ar 9.1.3.
VTP1; RV2;
sniegšana
SAM
U1
projektu

40 000

8. Daudzfunkcion l soci l centra (t.sk. kr zes centra) izveide Ludz
Daudzfunkcionālā sociālā centra
Ar 9.1.3.
izveide
VTP1; RV2;
SAM
400 000
U1; U3
projektu

6000

60 000

34000

Ierīkota sociālā
māja Ludzas
novada
tr cīgajiem
iedzīvotājiem,
sniegti sociālie
pakalpojumi

2015

2017

340000

Izveidots
daudzfunkcionālais sociālais
centrs

2016

2016

2015

2016

Rekonstru ts
Ludzas Tautas
nams

2015

2016

Iegādāts skatuves
aprīkojums,
m zikas
instrumenti

2016

2017

9. Specializēta transporta pakalpojumu sniegšana person m ar paš m vajadz b m
Specializ ta transporta iegāde
Ar 9.1.3.
un aprīkošana pakalpojumu
VTP1; RV2;
SAM
20 000
sniegšanai personām ar īpašām
U3
projektu
vajadzībām
RV3: Kvalitat vu kult ras, atp tas un sporta pakalpojumu piejam ba
10. Ludzas Tautas nama rekonstrukcija
Ludzas Tautas nama
VTP1; RV3;
700
rekonstrukcija
700 000
U2
000
11. Ludzas novada Nirzas pagasta Tautas Nama materi li tehnisk s b zes uzlabošana
Skatuves aprīkojuma, m zikas
instrumentu (elektrisko
VTP1; RV3;
17000
4000
klavieru) iegāde
U2

Iegādāts
specializ ts
transports

13000
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12. Ludzas novadpētniec bas muzeja Rijas renov cija
Ludzas Novadp tniecības
muzeja Rijas remonts
VTP1; RV3;
U1; U2

120 000

20000

13. Objekta “P.Vilc na keramikas darbn ca” restaur cija un signaliz cijas ier košana
Keramikas darbnīcas
VTP1; RV3;
restaurācija
U1; U2
VTP3; RV2;
50 000
15000
U1
Signalizācijas ierīkošana
14. Krucifiksa izgatavošana un uzst d šana Ludzas Novadpētniec bas muzeja teritorij
J zus Kristus fig ras (koka)
VTP1; RV3;
izgatavošana
U1; U2
1000
1000
VTP3; RV2;
U1
15. Objekta “Jaunsaimnieka m ja” labiek rtošana
Labiekārtošanas darbi objektā
“Jaunsaimnieka māja” Ludzas
VTP1; RV3;
5000
5000
Novadp tniecības muzejā
U1; U2

100 000

35000

Izremont ta rija;
Izstrādāta
programma
darbam ar
apmekl tājiem;
Restaur ta
keramikas
darbnīca
Ierīkota
signalizācija
Izgatavots un
uzstādīts
krucifikss

Labiekārtots
objekts
„Jaunsaimnieka
māja”
16. Dabas takas izveide Runtortas park (zin tniski pētnieciskais darbs, pl na izstr de, izziņas materi la un rekl mas izdošana)
Zinātniksi p tnieciskā darba
Izveidota Dabas
veikšana (savākti un apkopoti
taka; iztīrīts un
VTP1; RV3;
materiāli par Runtortas parku),
labiekārtots parks;
U1; U2
izzi as un reklāmas izdevumu
5 500
500
5 000
sagatavoti izzi as
VTP3; RV2;
sagatavošana, Runtortas parka
un reklāmas
U1; U2
tīrīšana un labiekārtošana;
izdevumi
Dabas takas izveide
17. Ludzas pilsētas Liel s sinagogas restaur cija
Ludzas Lielās sinagogas kas
VTP1; RV3;
Restaur ta
250 000 12500
238500
restaurācija
U2
sinagogas ka
Ekspozīciju izveide Ludzas
VTP1; RV3;
Izveidotas 4
30 000
4500
25500
Lielajā sinagogā
U2
ekspozīcijas
18. Dabas aizsardz bas objektu labiek rtošana Ludzas novad
Dabas objektu labiekārtošana;
Labiekārtoti dabas
dabas taku izveide
aizsardzības
VTP1; RV3;
10000
10000
objekti un
U3
izveidotas dabas
takas
19. Maz s arhitekt ras formas izveidošana Ludzas pilsēt
Mazās arhitekt ras formu
Izveidotas un
VTP1; RV3;
izveide un uzstādīšana Ludzas
100 000 10000
20000
uzstādītas mazās
U3
pils tā
arhitekt ras

2014

2015

2016

2018

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2015

2016

2015

2016

2016

2018

2015

2018

Latvijas Dabas
muzejs, Dabas
p tnieks
G. ni š,
Ludzas novada
pašvaldība
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20. Trenažieru ieg de sporta klubam “V rpa”
Trenažieru iegāde sporta
VTP1; RV3;
klubam “Vārpa”
U2
21. Bērnu un jauniešu laukuma izveide Ludzas pilsēt
B rnu un jauniešu aktīvās
VTP1; RV3;
atp tas laukuma ierīkošana
U2
Ludzas pils tā
22. Bērnu pilsētiņas izveide Ludzas pilsētas park
B rnu rota u pils ti as
ierīkošana Ludzas pils tas parkā VTP1; RV3;
U2

formas Ludzas
pils tā
10 000

2400

7600

Iegādāti trenažieri

2016

2017

10 000

2400

7600

Ierīkots b rnu un
jauniešu laukums

2015

2016

Ierīkota b rnu
rota u pils ti a
50 000
5000
45000
2017
2018
Ludzas pils tas
parkā
23. Mobil s skatuves ieg de br vdabas pas kumu tehniskajai nodrošin šanai Ludzas novada pašvald bas teritorij (Lauku att st bas programmas, LEADER pas kuma ietvaros)
Mobilās skatuves iegāde
Iegādāta 1 mobilā
VTP1; RV3;
brīvdabas pasākumiem Ludzas
15 000
1500
13500
skatuve
2016
2016
U2
novada teritorijā
RV4: Efekt v publisk p rvalde
24. E-pakalpojumu att st ba Ludzas novada pašvald b
E-pārvaldes izveide
VTP1; RV4;
E-pārvaldes
10 000
1000
9000
2017
2018
U2
izveide
25. “Vienas pieturas aģent ras izveide” Ludzas novad
“Vienas pieturas aģent ras” VTP1; RV4;
Izveidota „Vienas
50000
5000
45000
2017
2018
izveide
U2
pieturas aģent ra”
26. Pašvald bas darbinieku administrat v s kapacit tes celšana
Pašvaldības darbinieku
apmācība un kvalifikācijas
celšana
VTP2
Tehnisk s infrastrukt ras att st ba un pakalpojumu kvalit te
RV1: Transporta infrastrukt ras att st ba
27. Tranz tceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsēt
Tālavijas ielas posma pārb ve
VTP2; RV1;
Rekonstru ts
(~500m garumā)
U1
Tālavijas ielas
750 000 112500
637500
2016
2018
VTP3; RV1;
posms 500 m
U1
garumā
28. Ludzas novada Ludzas pilsētas Fr.Ķempa ielas posma p rb ve
Fr. empa ielas pārb ve posmā
VTP2; RV1;
no P.Miglinīku ielas līdz
U1
Rekonstru ts ielas
Jelgavas ielai
350 000 52 000
298 000
2017
2018
VTP3; RV1;
posms – 260 m
U1
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29. Ludzas novada Ludzas pilsētas Stacijas ielas posma p rb ve
Stacijas ielas pārb ve posmā no VTP2; RV1;
Mazā Ezerkrasta ielas līdz
U1
100 000 15000
Latgales ielai
VTP3; RV1;
U1
30. Ludzas novada Ludzas pilsētas Puškina ielas posma p rb ve
Puškina ielas pārb ve posmā no VTP2; RV1;
P.Miglinīka ielas līdz Jelgavas
U1
350 000 52 000
ielai
VTP3; RV1;
U1
31. Ceļiņu atjaunošana Ludzas pilsētas park
Ce i u atjaunošana Ludzas
VTP2; RV1;
pils tas parkā
U1
100 000 15000
VTP3; RV1;
U1
32. Dzelzceļa perona „Briģi” izb ve Brigu pagast , Ludzas novad
Dzelzce a perona „Brigi”
b vniecība
33. G jēju tilta izb ve un auto st vlaukuma ier košana Ludzas pilskalna teritorij
Tilta un auto stāvlaukuma
VTP2; RV1;
ierīkošana Ludzas pilskalna
U1
teritorijā
120 000 18000
VTP3; RV1;
U1

85 000

Rekonstru ts ielas
posms – 175 m

2017

2018

298 000

Rekonstru ts ielas
posms – 265 m

2017

2018

Atjaunoti celi i
Ludzas pils tas
parkā – 900 m

2017

2018

2016

2016

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

85000

Ierīkots gāj ju
tilti š un
102000
autostāvlaukums
Ludzas pilskalna
teritorijā
34. Ludzas novada lauku grants ceļu p rb ve (atbalsta pas kuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros)
Ce š Nr. 2 Tutāni – Kiv i –
VTP2; RV1;
Rekonstru ts ce a
Dubinova (Cirmas pagasts)
U1
posms – 6 km
300 000
VTP3; RV1;
U1
Ce š Nr. 6 Brigi – Brigu stacija
VTP2; RV1;
Rekonstru ts ce a
(Briģu pagasts)
U1
posms – 0,91 km
30 000
VTP3; RV1;
U1
Ce š Nr. 8 Līdeksna – Vurpu i – VTP2; RV1;
Rekonstru ts ce a
adi a (ce a posms) (Nirzas
U1
posms – 1,1 km
50 000
pagasts)
VTP3; RV1;
U1
Ce š Nr. 28 Horošova –
VTP2; RV1;
Rekonstru ts ce a
Vorslova – Vurpu i (ce a
U1
posms – 0,95 km
50000
posms) (Nirzas pagasts)
VTP3; RV1;
U1
Ce š Nr. 1 Ludza – Kreiči VTP2; RV1;
Rekonstru ts ce a
530 000
(Isnaudas pagasts)
U1
posms – 3,09 km
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VTP3; RV1;
U1
Ce š Nr. 3 Pilda – Borovaja VTP2; RV1;
(Pildas pagasts)
U1
VTP3; RV1;
U1
Ce š Nr. 6 Čer avski – VTP2; RV1;
Ma inovka (ce a posms) (Istras
U1
pagasts)
VTP3; RV1;
U1
Ce š Nr. 8 Rutki – Gaveiki – VTP2; RV1;
Sleinova – Fi kova ( ukšu
U1
pagasts)
VTP3; RV1;
U1
Ce š Nr. 5 Vitkupova – Zapani VTP2; RV1;
(Pure u pagasts)
U1
VTP3; RV1;
U1
Ce š Nr. 30 Pušča – Stuka i VTP2; RV1;
(Rund nu pagasts)
U1
VTP3; RV1;
U1
Ce š Nr. 29 Boru kapu ce š VTP2; RV1;
Rund nu pagasts
U1
VTP3; RV1;
U1
Ce š Nr. 36 Bori – Barsuki (ce a VTP2; RV1;
posms) (Rund nu pagasts)
U1
VTP3; RV1;
U1
RV2: Vides un enerģētikas infrastrukt ras att st ba
35. denssaimniec bas att st ba Ludz
Kanalizācijas tīklu
VTP2; RV2;
paplašināšana
U1
Kanalizācijas s k u stacijas
b vniecība
densvada tīklu paplašināšana

2 000 000 300000

VTP2; RV2;
U1

200 000

VTP2; RV2;
U1

2 000 000 300000

36. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Ludzas pilsēt
Ielu apgaismojuma
VTP2; RV2;

300 000

30000

45000

60 000

Rekonstru ts ce a
posms – 2,3 km

2017

2018

280 000

Rekonstru ts ce a
posms – 6,55 km

2017

2018

50 000

Rekonstru ts ce a
posms – 1,3 km

2017

2018

140 000

Rekonstru ts ce a
posms – 3,14 km

2017

2018

50 000

Rekonstru ts ce a
posms – 1,66 km

2017

2018

50 000

Rekonstru ts ce a
posms – 0,97 km

2017

2018

30 000

Rekonstru ts ce a
posms – 0,5 km

2017

2018

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

1 700 000

170 000

1 700 000

255000

Paplašināti
kanalizācijas tīkli:
3700 metri
Izb v ta 1
kanalizācijas
s k u stacija
Paplašināti
densvada tīkli:
3700 metri
Rekonstru ts ielu
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rekonstrukcija Ludzas pils tā
37. Ludzas pilsdrupu izgaismojuma izb ve
Ludzas pilsdrupu izgaismojuma VTP2; RV2;
izb ve
38. Ludzas pilsdrupu konserv cija
Ludzas pilsdrupu konservācija
VTP2; RV2;
U2
39. Zivju resursu atjaunošana publiskajos ezeros Ludzas novad
Zivju resursu atjaunošana
publiskajos ezeros Ludzas
VTP2; RV2;
novadā

apgaismojums
Ludzā
2000

1 300 000 195000

10000

Rekonstru ts ielu
apgaismojums

2016

2016

1 105 000

Izveidoti 45-55
dalīto atkritumu
savākšanas punkti

2016

2016

8000

Zivju resursu
atjaunošana
publiskajos ezeros
Ludzas novadā

2015

2016

13500

Iegādāti sporta
trenažieri,
izveidota sporta
trenažieru zāle;
uzstādītas b rnu
rota u iekārtas
daudzdzīvok u
māju pagalmā
Rund nu ciemā

2016

2017

Uzstādītas b rnu
rota u iekārtas
daudzdzīvok u
māju pagalmā
Tutānu ciemā

2017

2017

Renov tas
daudzdzīvok u
mājas

2015

2016

2015

2016

2000

2000

40. Vesel ga dz vesveida un akt v s br v laika pavad šanas veicin šana Rundēnu ciem
Veselīga dzīvesveida
veicināšana Rund nu pagastā
VTP2; RV2;
U3

15000

1500

41. Rotaļu laukums Tut nu ciem – bērnu att st bai un br v laika pavad šanas daž došanai
Rota u laukuma ierīkošana
Cirmas pagastā Tutānu ciemā
VTP2; RV2;
14000
1400
12600
U3

RV3: Dz vojam fonda att st ba un pieejam bas nodrošin šana
42. Daudzdz vokļu dz vojamo m ju energoefektivit tes paaugstin šana
Daudzdzīvok u māju siltināšana
VTP2; RV3;
un energoefektivitātes
200000
U3
paaugstināšana
43. Daudzdz vokļu namu iekšpagalmu labiek rtošana
Daudzdzīvok u namu
iekšpagalmu seguma
sakārtošana
VTP2; RV3;
10000
U3

Daudzdzīvok u
namu
iekšpagalmu
seguma
sakārtošana
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RV1: Uzņēmējdarb bas labvēl gas vides veidošana
44. Nekustam pašuma nodokļa atlaides Ludzas novada uzņēmējiem
Nekustamā īpašuma nodok a
VTP3; RV1;
atlaižu pieš iršana novada
U3
uz m jiem
45. Pašvald bas un uzņēmēju sadarb bas veicin šanas pas kumi
Pārrobežu sadarbības līgumu
sl gšana, pieredzes apmai as
VTP3; RV1;
braucienu organiz šanas, vīzu
U3
form šana

VTP3
Novada konkurētspējas palielin šana
Izstrādāti
noteikumi

46. Ludzas novada invest ciju forums
Ludzas novada investīciju
VTP3; RV1;
3000
3000
foruma organiz šana
U3
47. Uzņēmējdarb bas att st bas atbalsta konkursa „Esi uzņēmējs Ludzas novad ” organizēšana
Uz m jdarbības attīstības
atbalsta konkursa „Esi
VTP3; RV1;
uz m js” organiz šana
2000
2000
U3
48. Jauniešu nodarbin šana vasaras period Ludzas novad
Jauniešu nodarbinātības vasaras
VTP3; RV1;
periodā atbalstīšana
U3

3000

3000

49. Bukleta izdošana par Ludzas novada industri laj m zon m un pied v jumiem investoriem
Industriālā zonā esošo
neizmantoto zemes gabalu
VTP3; RV1;
identific šana, kart šana,
1000
1000
U3
aprakstīšana un mārketinga
pasākumi
50. Biznesa inkubatora izveide Ludzas novad
Biznesa inkubatora izveide
VTP3; RV1;
Ludzas novadā
U3
RV2: T risma att st ba
51. Ludzas novada t risma att st bas stratēģijas izstr de
T risma attīstības strat ģijas
VTP3; RV2;
izstrāde
U3
52. Ludzas Vecpilsētas att st bas pl na izstr de
Vecpils tas attīstības plāna
VTP3; RV2;

500

500

500

500

2015

2016

Organiz ti
pieredzes
apmai as
braucieni
uz m jiem

2015

2016

Organiz ts
investīciju forums

2015

2016

Organiz ts
uz m jdarbības
attīstības atbalsta
konkursu „Esi
uz m js”

2015

2016

Jauniešu
nodarbināšana
vasaras periodā

2015

2016

2015

2016

Izveidots biznesa
inkubators Ludzas
novadā

2015

2016

Izstrādāta t risma
attīstības
strat ģija

2015

2016

Izveidots buklets
investoriem

Izstrādāts

2015

2016
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U3
VTP1; RV3;
U3
53. Pas kumi t risma infrastrukt ras uzlabošanai dabas parkos un tak s
Ludzas novada dabas taku
labiekārtošana un uztur šana,
VTP3; RV2;
jaunu atp tas vietu ierīkošana
U1
2000

vecpils tas
attīstības plāns

izstrāde

54. Ludzas novada T risma inform cijas centra m jaslapas atjaunošana
Ludzas novada T risma
VTP3; RV2;
informācijas centra mājaslapas
U3
2000
atjaunošana
55. Informat vo nor žu uzst d šana Ludzas pilsēt
Informatīvo ce a norāžu
VTP3; RV2;
uzstādīšana Ludzas pils tā
U3
10000

2000

115000

2015

2016

400

1600

Atjaunota TIC
mājaslapa

2016

2016

2400

7600

Uzstādītas
norādes

2016

2016

Uzstādīti
informatīvie
stendi

2016

2016

Katru gadu izdots
1 informatīvais
materiāls

2016

2016

22 500

Labiekārtots
Ludzas Mazā
ezera krasts;
ierīkots pontonu
tilti š; organiz ts
1 starptautiskais
festivāls; iegādāts
aprīkojums
atp tai pie
de iem

2017

2019

15000

Izveidotas 117
algotu pagaidu
sabiedrisko darbu
vietas

2016

2018

56. Informat vo stendu uzst d šana Ludzas pilsēt
Informatīvo stendu uzstādīšana
VTP3; RV2;
uz Ludzas pils tas robežas ar
U1
10000
2400
TIC informāciju
57. Ludzas novada t risma inform cijas uzlabošana
Informatīvā materiāla izdošana
VTP3; RV2;
par t risma pakalpojumu
U3
3000
3000
piedāvājumu Ludzas novadā
58. Ekot risma att st ba Latvij un Lietuv , uzlabojot densresursu aizsardz bu
Ludzas Mazā ezera krasta
sakārtošana; ekot risma
piedāvājumu attīstība
Interreg VA Latvijas –
VTP3; RV2; Lietuvas
150 000 127500
U1
pārrobežu
sadarbības
programma
RV3: Cilvēkresursu nodarbin t ba, konkurētspēja un att st ba
58. Algoto pagaidu sabiedrisko darbu organizēšana Ludzas novad
Organiz t algotu pagaidu
VTP3; RV3;
sabiedrisko darbu Ludzas
U2
novadā

Labiekārtotas un
regulāri uztur tas
dabas takas,
ierīkotas jaunas
atp tas vietas

7600
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