Mūsu projekti
Profesionālim vienmēr jāuztur sevi formā - jāmācas nepārtraukti, veicot ikdienas darbus vai
intensīvāk, t.i. kursos. Ludzas novada pašvaldības darbinieki piedalījās Eiropas Sociālā fonda
finansētajā projektā „Ludzas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, mainoties pieredzē ar saviem kolēģiem Talsos un
apmeklējot kursus - seminārus par ES projektu īstenošanu.
Iedzīvotājus maz interesē projektu pieteikumu sagatavošanas process un to īstenošana,
parastajam cilvēkam galvenais ir rezultāts, cik ērts, patīkams, pievilcīgs un izmantojams tas būs.
Toties kļūdas, kas tiek pieļautas projekta izstrādes un realizācijas laikā, tieši ietekmē to, ko gala
rezultātā redz iedzīvotāji. Tāpēc projektu rakstītājiem un īstenotājiem pastāvīgi jāmācās.
Patīkami atzīmēt, ka pēdējā laikā vietējie iedzīvotāji ir kļuvuši aktīvāki, nāk, raksta pašvaldībā,
stāsta, ko vajadzētu mainīt novada dzīvē. Daudzi pašvaldības iestāžu vadītāji regulāri jautā par
iespējām piesaistīt finansējumu savu iestāžu attīstībai, un paši iesniedz pieteikumus.
Tagad pastāstīsim par to, cik ražīga ir bijusi 2011. gada nogale un 2012. gada sākums projektu
ziņā.
- Sporta aktivitāšu piekritējiem Pildas un Istras ciemā izremontēti stadioni un sporta zāles.
- Nirzas Tautas namā veikta rekonstrukcija ar siltumapgādes sistēmas remontu. Siltumapgādes
sistēma tika uzlabotas arī Pildas Tautas namā.
- Istrā tiks izremontēts Tautas nams.
- Ludzas pilsētas ģimnāzijai un Rundēnu Tautas namam tika iegādāta gaisma un skaņas
aparatūra.
- Cirmas pagasta pārvaldes telpās tika izveidots aktīvās atpūtas centrs, kur tika uzstādīti sporta
trenažieri.
- 2011. Gada rudenī tika nodots ekspluatācijā Ludzas pilsētas Latgales ielas posms no Kr.
Barona ielas līdz apvedceļam. Šogad atkal iedzīvotājiem vajadzēs mazliet pacietības, jo tiks
remontēts cits Latgales ielas posms: no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai.
- Pie bērnudārza „Pasaciņa” tika izveidota autostāvvieta.
- Latvijas-Lietuvas sadarbības projektā „Animalterapijas izmantošana Latvijas - Lietuvas
pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai” bērni piedalījās starptautiskās nometnēs,
reitterapijas un kanisterapijas nodarbībās, speciālais bērnudārzs „Rūķītis” saņēma sporta inventāru
un aprīkojumu.
- Ludzas pilsētas galvenajai bibliotēkai un Bērnu un jauniešu centram tika iegādāts dažāda
veida aprīkojums - bibliotēkā tagad ir iespēja iegūt krāsainas dokumentu kopijas, BJC varēs organizēt
datorgrafikas kursus.
- Pavasarī un vasarā tiks siltinātas Ludzas novada pašvaldības administratīvā ēka un sociālās
aprūpes centra „Ludza” ēka.
- Nirzā tiks veikta ūdenssaimniecības un pamatskolas stadiona rekonstrukcija.
- Šogad Ludzā tiks izveidoti 2 bērnu rotaļu laukumi - Parku ielā 50 un Lauktehnikas rajonā.
- Pašreiz tiek saskaņota 2 projektu realizācija, kas notiks sadarbībā ar Baltkrieviju. Ja viss
noritēs veiksmīgi, gada beigās varētu sākties slēpošanas trases izveide Ludzas pilsētas parkā, kur
tiks remontēts apgaismojums, un Ludzas J.Soikāna mākslas skolas 2. Stāva rekonstrukcija.
- Tuvākajā laikā sāksies 3 projektu īstenošana sadarbībā ar Krieviju. Projekta „Tūre pa Latgali
un Pleskavu” ietvaros tiks izveidotas atpūtas vietas pie ūdens Pildā, Nirzā, Istrā, Rundēnos un Ludzā.
Projekts ESTLATRUS Traffic palīdzēs izremontēt Tālavijas ielas posmu 510 m garumā. Projekta

„Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai" dalībnieki veiks
arheoloģiskos pētījumus.
Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāju darba slodze ir liela, jo projektu pieteikumi tiek
gatavoti un iesniegti ik mēnesi. Pašreiz vērtēšanas procesā atrodas 15 projektu pieteikumi un 14
projekti tiek īstenoti.
Eiropas Sociālā fonda projekts „Ludzas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas
Savienības
līdzfinansēto
projektu
un
pasākumu
īstenošanai”
(Vien.
Nr.
1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/001/18) 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes
stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti
administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
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