PLĀNOTIE DARBI
6.gadā

Projekti Latgalē u Alūks es ovadā
(Latgales programma)
Nosa īju i:
projekts

000 EUR – dar a vieta vai i vestī ijas : ; sadar ī as

1. Projekts: Tra sporta i frastruktūras attīstī a uzņē ējdar ī as
vei i āša ai Ludzas, Kārsavas u Ci las ovados
Projekta aktivitātes Ludzas ovadā:

 Odu ielas pār ūve Ludzas pilsētā;

 Jurdža ielas pār ūve Ludzas pilsētā;

 Latgales šķērsielas pār ūve Ludzas pilsētā.
I dikatīvā summa: 1,4 milj. EUR

Projekti Latgalē u Alūks es ovadā
(Latgales programma)
2. Projekts: Ko kurētspējīgas uzņē ējdar ī as u pakalpoju u
pieeja ī as vides odroši āša a Ludzas, Kārsavas, Ci las u Zilupes
novados
Projekta aktivitātes Ludzas ovadā:

 Tilta pāri Garbaru upi pār ūve Ludzas pilsētā;

 Telpu un teritoriju sakārtoša a ražoša as vajadzī ā

I dikatīvā summa: 0,9 milj. EUR

Ludzas ovadā.

Projekts: E ergoefektivitātes paaugsti āša a Ludzas
ovada pašvaldī as ēkās
Projekta aktivitātes:

 Pašvaldī as ēkas .Nove ra a, Ludzā e ergoefetivitātes
paaugsti āša a so iālā e tra izveidei;
 Ludzas ki oteātra e ergoefektivitātes paaugsti āša a.
I dikatīvā summa: 850 000 EUR

Projekts: Kultūrvēsturiskā a toju a
sagla āša a Ludzas pilsētā
Projekta aktivitātes:

 Ludzas viduslaiku pilsdrupu ko servā ija;

 Ludzas viduslaiku pilsdrupu apgais oju a u izgais oju a iz ūve;
 Gājēju gaisa tiltiņa u stāvlauku a iz ūve, kāpņu u pie rau a o
eļu re ovā ija, lai odroši ātu pieeju ilvēkie ar kustī u
trau ēju ie ;
 projekta pu li itāte.

Projekta i dikatīvā su

a – 0,8 milj. EUR

Projekts: Vispārējās izglītī as iestāžu ā ī u
vides uzla oša a Ludzas ovadā
Nosa īju s: Jā ūt izstrādātai izglītī as iestāžu attīstī as stratēģijai līdz
2025.gadam
Ludzas pilsētas ģi āzijas un Ludzas 2.vidusskolas i frastruktūras
izveide un oder izā ija kvalitatīvās un ūsdie īgās izglītī as vides
odroši āša ai
Projekta aktivitātes:

 Mā ī u vides u i frastruktūras uzla oša a kvalitatīvā un ūsdie īgā
izglītī as pro esa odroši āša ai izglītī as iestādēs Iekštelpu re o ts,
re ovā ija , teh iskā aprīkoju a iegāde, sporta āzes i frastruktūras
uzla oša a.
I dikatīvā summa: 1,8 milj. EUR

Projekts: Mutifu k io ālā so iālā e tra
izveide Ludzas pilsētā
At alstā ās aktivitātes:
Ieguldīju i so iālajā i frastruktūrā – die as e tru, die as aprūpes
e tru, grupu dzīvokļu, ājokļu, spe ializēto dar ī u izveide,
la iekārtoša a; sa iedrī ā alstītu so iālās reha ilitā ijas pakalpoju u
i frastruktūras izveide ēr ie ar fu k io ālie trau ēju ie ;
jau iešu āju u ģi e iskai videi pietuvi ātu pakalpoju a s iedzēju
izveide ārpusģi e es aprūpē esošie
ēr ie .

Lauku attīstī as progra
2014.-2020.gadam
Pasāku s: Pa atpakalpoju i u

a

ie atu atjau oša a lauku apvidos

Atbalsta saņe ša as osa īju i:
Pašvaldī as izvirzītajie o jektie veikta pu liska apsprieša a ar vietējie
uzņē ējie , izvēloties eļa garu u at alsta saņe ša ai, tā sāku a u eigu
kilo etru u izvērtējot eļa teh isko stāvokli
Pašvaldī as eļa ūv ie ī a/pār ūve ir paredzēta Teritorijas plā oša as
dokumentos

Atbalsta i te sitāte ir 90%
Ludzas ovada pašvaldī ai pieeja ais ES fi a sēju s - 1,62 milj. EUR
Projektu idejas tiks sagatavotas pē MK oteiku us pieņe ša as

Ludzas ovada prioritāri pār ūvei
virzā ie eļi
Nr.p.k.
1.
2.

Ceļa nosaukums
Ce š Nr.2 Tutāni – Kiv i – Dubinova
Ce š Nr.6 Brigi-Brigu stacija

Pagasts
Cirmas pagasts
Briģu pagasts

Posms, km
6 km
0,88 km

Nirzas pagasts
Nirzas pagasts
Isnaudas pagasts

1,5 km
1,2 km
3,09 km

Pildas pagasts

2,3 km

3.
4.
5.

Ce š Nr.8 Līdeksna – Vurpu i - adi a (ce a posms)
Ce š Nr.28 Horošova – Vorslova- Vurpu i (ce a posms)
Ce š Nr. 1 Ludza – Kreiči

6.

Ce š Nr.3 Pilda – Borovaja

7.
8.
9.
10.

Ce š Nr.6 Čer avski – Ma inovka (ce a posms)
Ce š Nr.8 Rutki – Gaveiki – Sleinova – Fi kova
Ce š Nr.7 Sondori – Ķiv i – Zaborovka – Auzi i
Ce š Nr.29 Boru kapu ce š

Istras pagasts
ukšu pagasts
Pure u pagasts
Rundēnu pagasts

5 km
1,3 km
3,5 km
0,72 km

11.

Ce š Nr.30 Pušča - Stuka i

Rundēnu pagasts

1, 45 km

12.
13.

Ce š Nr.36 Bori – Barsuki (ce a posms)
Ce š Brigi – iv iki

Rundēnu pagasts
Brigu pagasts

0,3 km
0,75 km

14.

Ce š Nr.24 Lieli Žuruli – Vonogi

Nirzas pagasts

1,75 km

15.

Ce š Nr.1 Pilda – Tjapši - Gajeva

Pildas pagasts

2 km

16.

Ce š Nr.10 Kurnalina – Veseri

ukšu pagasts

2,59 km

17.

Ce š Nr.5 Vitkupova – Zapāni

Pure u pagasts

3,11 km

18.

Ce š Nr.1 Pokumina – Križuta

Cirmas pagasts

1 km

19.

Ce š Nr. 6 Lemki – Gāgaru ferma

Isnaudas pagasts

3 km

Lauku attīstī as progra
2014.-2020.gadam

a

Pasāku s - LEADER programma
At alstā ās aktivitātes:

Kultūras i frastruktūras attīstī a, kultūrvēsturiskās vides u tradī iju sagla āša a

 “porta u atpūtas i frastruktūras attīstī a, Iedzīvotāju i terešu kopu, rīvā laika
pavadīša as, die as e tru, izglītī as u i for ā ijas e tru izveidoša a u aprīkoju a
odroši āša a
“o iālās i frastruktūras u veselī as aprūpes pakalpoju u attīstī a, pakalpoju u
pieeja ī as odroši āša a

Projektu idejas tiks sagatavotas pē Ludzas rajo a part erī as Attīstī as stratēģija 2014.- 2020. gadam

Plā otie projekti:
- Atpūtas lauku a

ēr u rotaļu lauku a izveide Ludzas pilsētas parkā;

- Bēr u rotaļu lauku u izveide Ludzas pilsētā;
- Norādes zī ju uzstādīša a Ludzas ovadā;
- Atraktīvu soliņu uzstādīša a Ludzas pilsētas teritorijā;
- Meža kaķu trases izveide Ludzas ovadā;
- Ludzas Ro as katoļu az ī as ērģeļu restaurā ija;
- Raipoles Ro as katoļu az ī as apgais oju a iz ūve u teritorijas
la iekārtoša a;
- Opoļu svētavova teritorijas la iekārtoša a Briģu pagasts).

Ludzas Lielās si agogas ekspozī iju
izveide
- Ebreju dzīves un ticības ekspozīcija
- Ludzas ebreju vēstures audiovizuālā ekspozīcija
- Fotogrāfa Vulfa Franka un kinodokumentālista Herca Franka darbu
multimediāla ekspozīcija
- Ludzas geto ekspozīcija

Ludzas Tautas nama rekonstrukcija

Teh iskā projekta izstrāde asei a
ūv ie ī ai

Jau iešu odar i āša a vasaras
rīvlaikā
Programmas ērķis ir vei i āt Ludzas ovada skolē u
odar i ātī u vasaras rīvlaikā, s iedzot iespēju paaugsti āt praktiskās
dar a ie aņas, rast izprat i par profesijā u gūt pir o praktisko
pieredzi.
Jau ieši tiks odar i āti laika pos ā o 2016.gada 1.jū ija līdz
.augusta . Vie s skolē s pē progra
as par pašvaldī as
fi a sēju u drīkst ūt odar i āts pie Dar a devēja e vairāk kā
stu das die ā u e vairāk kā edēļas. Šovasar plā ots odar i āt
jau iešus.
Jau ieši tiks odar i āti ve u ā o 15 līdz 19 gadiem.

Pašvaldī as līdzfi a sēju s projektie
daudzdzīvokļu āju e ergoefektivitātes
paaugsti āša ai
Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem :
1. Mājas energoaudita veikšanai - 100%, bet ne vairāk kā EUR 570,00;
2. Tehniskā projekta izstrādei - 50%, bet ne vairāk kā EUR 1423,00;
3. Energoefektivitātes pasākumu veikšanai (ja ar savu finansējumu) no 10 000 līdz 15 000 EUR;
4. Energoefektivitātes pasākumu veikšanai (ja ar ES finansējumu) no 25 000 līdz 35 000 EUR;
5. Līdzfinansējums mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai :
mājas piebraucamo ce u, iekšpagalmu, gājēju celi u renovācijai vai atjaunošanai - 80% no pasākuma
kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00;
automašīnu stāvlaukuma ierīkošanai vai renovācijai - 50% no pasākuma kopējām izmaksām, bet ne
vairāk kā EUR 5000,00;
bērnu rota u laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu renovācijai - 50% no pasākuma kopējām
izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 700,00;
mājas za ās zonas labiekārtošanas darbiem - 50% no pasākuma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā
EUR 1000,00.

Pašvaldī as līdzfi a sēju s projektie ēku
sakārtoša ai Ludzas pilsētas vēsturiskajā e trā
Vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu restaurācijai - līdz 50% no
būvizstrādājuma tāmes, bet ne vairāk kā EUR 570,00;
Fasāžu krāsojuma atjaunošanai (neietverot fasādes krāsojuma darbu
izmaksas) – līdz 50% no fasāžu krāsu materiāla tāmes, bet ne vairāk kā
EUR 1139,00;
Jumta seguma nomai ai (neietverot jumta seguma izbūves darbu
izmaksas) – 40% no jumta seguma materiāla izmaksām, bet ne vairāk kā
EUR 1423,00 uz vienu jumta segumu.

Pašvaldī as fi a sēju s
projektiem/konkursiem

 Sabiedrisko organizāciju projektiem.

 Jauniešu nodarbināšana vasaras laikā;
 Konkurss «Mazie kultūras projekti»;
 Nodi i āju s Ludzas ovada

ikrouzņē ēju atbalstam .

Pārējās aktivitātes:

 Ielu du ulta segu a iz ūve Ludzas pilsētā;

Bēr u rotaļu lauku u iz ūve PII Na iņš u PII Pasa iņa;
 Ielu u

eļu uzturēša a laistīša a pret putekļie

 Ka alizā ijas tīklu iz ūve Peldu u Līča ielās Ludzas pilsētā;
 “o iālie pa alsti
U.c.

rīvpusdie as .klasēs ;

Paldies par uz a ī u!

