LUDZAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018 – 2024. GADAM
IV daļa
INVESTĪCIJU PLĀNS 2018. – 2020. GADAM
Investīciju plāns ir attīstības programmas sastāvdaļa laika posmam vismaz līdz 3 gadiem, kuru apstiprina pašvaldība. Investīciju plānu var aktivizēt
katru gadu. Investīciju plānā ietver plānotos investīciju projektus un to īstenošanas termiņus, atbildīgos par investīciju projektu īstenošanu, plānoto investīciju
projektu īstenošanai nepieciešamo indikatīvo finansējuma apjomu un avotus, sasniedzamos rezultātus.

2.1. Projekti Latgalē un Alūksnes novadā
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķis “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
N.p.k.

Projekta
nosaukums

Indikatīvā
summa
(euro)

Finanšu instruments, (euro vai %)
Pašvaldības
ES fondu
Privātais
Citi
budžets
finansējums
sektors
finansējuma
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji
(Radītās darba vietas;
piesaistītās investīcijas;
degradēto teritoriju
samazinājums (ha))

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
uzsākšanas
realizācijas
datums
ilgums

Vadošais partneris
(un sadarbības
partneri)

1.Vidēja termiņa prioritāte
1. Projekta nosaukums Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados (Nr. 5.6.2.0/16/I/006)
Sadarbības projekts
Projekta idejas pamatojums
Projekta ietvaros tiks veikta transporta infrastruktūras sakārtošana Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados, lai paaugstinātu novadu konkurētspēju, sekmētu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu,
darba vietu un pakalpojumu pieejamību, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanos. Plānotās investīcijas tiks veiktas projekta iesniedzēja un partneru īpašumā, ar komercdarbību
saistītajā teritorijās.
Projekta mērķis
Nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un
sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.
Projekta aktivitāšu pamatojums
Kvalitatīvas transporta infrastruktūras attīstībai ir būtiska loma sabalansētas, stabilas, ilgtspējīgas novadu izaugsmes nodrošināšanā un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā. Transporta
infrastruktūras sakārtošana sniegs pozitīvu ietekmi uz pakalpojumu un ražošanas attīstību Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados, jo sakārtota ielu/ ceļu virszemes un pazemes infrastruktūra ir
būtisks priekšnosacījums labvēlīgas uzņēmējdarbības vides izveidei un darbības nodrošināšanai. Projekts sniegs ieguldījumu transporta plūsmas, satiksmes drošības un vides kvalitātes
uzlabošanai novados. Projekta mērķis un tajā paredzētās darbības atbilst SAM mērķim – projekta ietvaros tiks revitalizētas degradētas teritorijas Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā,
izbūvējot/pārbūvējot uzņēmumiem nepieciešamo infrastruktūru, tādējādi veicinot novadu ekonomisko izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar uzņēmējiem.
Projekta mērķis un aktivitātes atbilst Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldības attīstības programmās definētiem stratēģiskiem mērķiem, vidējā termiņa prioritātēm.
Aktivitātes
Ludzas pilsētas Latgales šķērsiela atrodas degradētajā industriālajā teritorijā ar novecojušām komunikācijām, kas tika būvētas un ekspluatētas kopš padomju laikiem. Šeit koncentrējas liels
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ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu skaits, un veidojas industriālā zona. Uzņēmumiem ir nepieciešams labs piebraucamais ceļš, komunikācijas, ielas apgaismojums, tāpēc projekta
ietvaros Latgales šķērsiela tiks pārbūvēta: tiks pārbūvēts asfaltbetona segums, pārbūvētas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas, ierīkots ielas apgaismojums un pārbūvēta
elektroapgādes sistēma. Latgales šķērsielā ir nekvalitatīva centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība. Šī iemesla dēļ komersanti un to darbinieki ir spiesti lietot vietējos
risinājumus, kas gan apgrūtina to darbību, gan palielina ar veselību un piesārņojumu saistītos riskus, kas rodas no nepietiekami attīrīta ūdens lietošanas un/vai nepietiekami attīrītu notekūdeņu
novadīšanas apkārtējā vidē. Turklāt, veicot Latgales šķērsielas seguma pārbūvi, var tikt bojāta vecā ūdenssaimniecības infrastruktūra.
Odu iela un Jurdža ielas posms Ludzā kā funkcionālie savienojumi ved pie degradētās teritorijas, kura sākas ar Ciblas novada Banoņejas ceļu. Degradētajā teritorijā darbojas AS “Ludzas
mežrūpniecības saimniecība” un z/s “Krekeri”, kas nodarbojas ar kokapstrādi. Šīs grants ielas ir vienīgais funkcionālais savienojums ar degradēto teritoriju, ko uzņēmumi var izmantot kravu
pārvadājumiem, jo citu piebraucamo ielu vai ceļu šai teritorijai nav. Sausajos laika apstākļos ielās veidojas grants putekļi, kuru dēļ rodas papildus izdevumi ielas iedzīvotājiem. Mitros laika
apstākļos ielas ir ļoti grūti izbraucamas, un kravas transports bojā ielas arvien vairāk, izraisot vietējo iedzīvotāju neapmierinātību. Apgaismojumam Odu un Jurdža ielā tiek izmantota AS
“Sadales tīkls” infrastruktūra – gaismekļi ir uzstādīti uz elektropārvades līnijas balstiem. Apstādījumi iestiepjas ielas braucamajā daļā un ierobežo redzamību, draudot satiksmes norisei un
iedzīvotāju drošībai. Drošai piekļuvei pie uzņēmumiem tiks izbūvēts asfaltbetona segums Jurdža ielas posmā no Kr. Barona ielas līdz Odu ielai un Odu ielā līdz Ludzas pilsētas robežai, kā arī
tiks pārbūvēts ielas apgaismojums.
Odu ielu ģeogrāfiski turpina Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas autoceļš Z-16, kas atrodas degradētajā teritorijā. AS “Ludzas mežrūpniecības saimniecība” atrodas uz Banoņejas
ceļa.
Kārsavas novada Mežvidu pagasta Klonešnīku degradētajā teritorijā veidojas lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu klasteris, kas atrodas salīdzinoši nelielā teritorijā. Tas ir viens no
svarīgākajiem iemesliem, lai kopīgi koordinētu un saskaņotu kopējo infrastruktūras attīstību. Šajā degradētajā teritorijā atrodas pašvaldības ceļš Nr. 154 Klonešnīki–Griudinīši–Strodi. Ceļa
izmantošanas intensitāte ir samērā augsta: to izmanto ne tikai ražošanas uzņēmumi, bet arī zemnieki labības novākšanas laikā, apkārtējo zemes platību apstrādāšanai un uzturēšanai. Ceļa
stāvoklis ir neapmierinošs: grants segums nolietojies, bedrains. Braucot pa ceļu, rodas papildu ekspluatācijas izmaksas, palielinās transportlīdzekļu nolietojums. Ceļa pārbūves rezultātā tiks
garantēta droša transportlīdzekļu satiksme visu gadu, kā arī uzlabota vides kvalitāte kopumā. Ja projekts netiks realizēts, ceļa stāvoklis strauji pasliktināsies un kļūs neizbraucams mitrajos laika
apstākļos.
Lai nodrošinātu nepieciešamu ūdenssaimniecības infrastruktūru komersantiem, kas darbojas Kārsavas novada Mežvidu pagasta Klonešnīkos, tiks izbūvētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar
kanalizāciju, ūdensvadu un pievedceļu.
Mežvidu pagasta Klonešnīku degradētajā teritorijā strādā viens no lielākajiem uzņēmumiem Kārsavas novadā – SIA “Latgales dārzeņu loģistika”. Tā darbības paplašināšana nav iespējama bez
elektroenerģijas jaudas palielināšanas, kas prasa ievērojamus finansiālos ieguldījumus. ES finansējuma piesaiste elektrosadales pazemes līnijas slodzes palielināšanai dos iespēju uzņēmumam
attīstīt savu ekonomisko aktivitāti, sniedzot ieguldījumu novada attīstībā, tāpēc šis uzņēmums izstrādāja tehnisko projektu un iesaistījās projektā kā sadarbības partneris, nodrošinot
līdzfinansējumu šai darbībai.
Projekta partneri
Finansējuma saņēmējs – Ludzas novada pašvaldība
Sadarbības partneri: Kārsavas novada pašvaldība, Ciblas novada pašvaldība, SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, SIA “Ludzas apsaimniekotājs”, SIA “Kārsavas namsaimnieks”
Potenciālie komersanti, investori: Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados reģistrētie uzņēmumi
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: Notika tikšanās ar uzņēmējiem, kuri gatavi investēt savā uzņēmuma attīstībā
1.1.

1.2.

Latgales šķērsielas
pārbūve
Ludzas
pilsētā
Odu ielas pārbūve

415 767.93

43 655.63

353 402.74

18 709.55
(valsts budžeta
dotācija)

1 181 640.73

124 072.28

1 004 394.62

53 173.82
(valsts budžeta
dotācija)
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Radītas darba vietas – 11
Degradēto
teritoriju
samazinājums (0,82 ha)
Piesaistītas investīcijas –
1000000 EUR,
Radītas darba vietas – 6
Degradēto
teritoriju
samazinājums (0,60 ha)

2017

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība

2017

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība;
Sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzējs – SIA
“Ludzas
apsaimniekotājs”

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

A.Jurdža
ielas
posma no Kr.Barona
ielas līdz Odu ielai
pārbūve
Ludzas
pilsētā
PC
Nr.154
Klonešnīki
–
Griudinīši – Strodi
posma
(0.000.35km) pārbūve
Bioloģisko
attīrīšanas iekārtu,
kanalizācijas/
ūdensapgādes
sistēmas izbūve ar
saistīto pievadceļu
Kārsavas
novada
Mežvidu pagastā,
Klonešnīkos
Elektrosadales
pazemes
līnijas
slodzes
palielināšana
“Gauri”, Mežvidu
pagasts
Kārsavas
novads, Malnavas
pagasts
Kārsavas
novads – Kārsavas
pilsēta
Ciblas
novada
pašvaldības autoceļa
Z-16 Banoņejas ceļa
pārbūve
KOPĀ

7 235.65 (valsts
budžeta dotācija)
160 792.18

16 883.18

136 673.35

305 575.93

32 085.48

259 739.54

634 230.44

66 594.21

539 095.87

359 900.00

0.00

197 945.00

147 384.78

15 475.40

125 277.06

3 205 291.99

298 766.16

2 616 528.19
(ERAF)

13 750.93
(valsts budžeta
dotācija)

161 955.00

2017

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība

2017

2 gadi

Kārsavas
novada
pašvaldība

Radītas darba vietas – 7,
Degradēto
teritoriju
samazinājums – 0,26 ha

28 540.38
(valsts budžeta
dotācija)

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

2017

2 gadi

Kārsavas
novada
pašvaldība;
Sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzējs – SIA
“Kārsavas
namsaimnieks”

0.00

Piesaistītas
investīcijas
500000 EUR, radītas 3 darba
vietas

2017

2 gadi

SIA
dārzeņu
(SP)

Radītas darba vietas – 1

2017

2 gadi

Ciblas
novada
pašvaldība (SP)

6 632.32
(valsts budžeta
dotācija)

161 955.00

Radītas darba vietas – 5

128 042.64
(valsts budžeta
dotācija)
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Radītas 58 darba vietas,
piesaistītas
investīcijas
4 255 000 EUR apmērā,
degradēto
teritoriju
platības samazinājums 3,58 ha

“Latgales
loģistika”

2. Projekta ideja: Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā
Sadarbības projekts
Finansējuma saņēmējs – Ludzas novada pašvaldība
Sadarbības partneri: Kārsavas novada pašvaldība, Ciblas novada pašvaldība, Zilupes novada pašvaldība
Projekta idejas pamatojums: Projekta ietvaros tiks sakārtota infrastruktūra, kura atrodas pašvaldību industriālajās zonās vai teritorijās, kur koncentrējas liels ražošanas un pakalpojumu sniedzēju
uzņēmumu skaits, kā arī pašvaldību degradētajās teritorijās, lai radītu kvalitatīvu vidi uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, paaugstinātu novadu konkurētspēju, nodrošinātu esošo darba vietu
saglabāšanu un jaunu radīšanu.
Investīcijas ir plānots ieguldīt degradēto teritoriju sakārtošanai. Plānotās investīcijas tiks veiktas projekta iesniedzēja un pašvaldību kā sadarbības partneru īpašumā. Revilitazētā teritorija tiks
nodota komersantiem atklātā konkursa kārtībā.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Infrastruktūras sakārtošana un kvalitatīvas vides nodrošināšana sniegs pozitīvu ietekmi uz pakalpojumu un ražošanas attīstību Ludzas, Kārsavas, Zilupes un
Ciblas novados, jo sakārtota uzņēmējdarbības vide un infrastruktūra ir būtisks priekšnosacījums esošo uzņēmumu attīstībai un jaunu uzņēmumu radīšanai. Projekts sniegs nozīmīgu ieguldījumu
kvalitatīvas uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ludzas, Kārsavas, Zilupes un Ciblas novados.
Lai nodrošinātu Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novados ražošanas teritoriju sakārtošanu degradētajās teritorijās ir svarīgi piesaistīt privātās un publiskās investīcijas šo teritoriju
sakārtošanai, tai skaitā nodrošinot kvalitatīvus pievedceļus, komunikācijas, elektrību utt. Lauku teritorijās ir īpaši svarīgi sakārtot stratēģiskos ceļus uz teritorijām, kur tiks ieguldītas investīcijas
un radītas jaunas darbavietas, tādējādi nodrošinot uzņēmumu mobilitāti un palielinot ceļu kravnesību sliktos laika apstākļos. Ir apzinātas arī pašvaldībām piederošās teritorijas/ ēkas, kas būtu
piemērotas uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, privāto investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai. Uzsākts darbs pie privātā sektora investīciju piesaistes, prioritāri apzinot šobrīd
strādājošo uzņēmumu attīstības prognozes.
Ludzas Ciblas, Kārsavas un Zilupes novados būtiska problēma ir plašas degradētas teritorijas ar mūsdienu prasībām neatbilstošu infrastruktūru, liels potenciāli piesārņotu pamesto industriālo
objektu un ēku skaits, kuru īpašnieki nav spējīgi vai nav motivēti investēt līdzekļus šo objektu atjaunošanā. Infrastruktūra ir degradēta, kas neveicina ražošanas zonas efektīvu izmantošanu un
tajā esošo uzņēmumu attīstību.
Ludzas pilsētā plānots veikt telpu un teritorijas sakārtošanu ražošanas vajadzībām, lai radītu piemērotu vidi uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu uzņēmumu izveidei. Teritorija un telpas atrodas
degradētajā teritorijā.
Kārsavas novada teritorijā atrodas vairākas rūpnieciskās teritorijas, kurās darbojas lauksaimnieciskās ražošanas nozaru uzņēmumi. Šajās teritorijās būtiska problēma uzņēmējdarbības attīstībai ir
neatbilstoša publiskā infrastruktūra. Projekta ietvaros plānots sakārtot ēkas un teritoriju ražošanas vajadzībām, kā arī nodrošināt ar nepieciešamo infrastruktūru un komunikācijām.
Ciblas un Zilupes novados plānots sakārtot ēkas un teritoriju ražošanas vajadzībām, kā arī nodrošināt ar nepieciešamo infrastruktūru un komunikācijām, lai veicinātu jaunu ražošanas un
pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu veidošanos.
Ciblas novada teritorijā ir daudzas zemnieku saimniecību, kuras nodarbojas ar kokapstrādi un graudkopību. Projekta ietvaros plānots rekonstruēt pašvaldības autoceļu P-2 Pušmucova – Nūraugi,
autoceļu C - 2 Cibla – Felicianova un Dzirnavu ielu, lai uzlabotu transporta infrastruktūras stāvokli šīs teritorijas sasniedzamības un uzņēmējdarbības uzlabošanai.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): Ludzas, Kārsavas, Zilupes un Ciblas novados reģistrētie uzņēmumi
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai
2.1.

2.2.

Telpu un teritoriju
sakārtošana
ražošanas
vajadzībām Ludzas
novada
Cirmas
pagastā
Kārsavas
pilsētas

420 000

662 527,52

80 000

340 000

Radītas darba vietas – 10
Investīcijas – 200 000
Degradēto
teritoriju
samazinājums (0,3 ha)

2018

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība (FS)

99 379,13

563 148,39

Radītas

2018

2 gadi

Kārsavas

4

5

darba

vietas,

novada

piesaistītas investīcijas 300
00 EUR, Degradēto teritoriju
samazinājums – 2,0 ha

teritorijas ar kad.Nr.
6809 001 0223,
pielāgošana
ražošanas
vajadzībām,
ierīkojot bioloģiskās
attīrīšanas iekārtas
un inženiertehniskās
komunikācijas

pašvaldība (SP)
Sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzējs – SIA
Kārsavas
namsaimnieks

Telpu un teritorijas
sakārtošana
ražošanas
vajadzībām Zilupes
pilsētā
Telpu un teritorijas
sakārtošana
pakalpojumu
sniegšanas
uzņēmumu
izveidošanai Zilupes
pilsētā
Ražošanas
ēku
sakārtošana Ciblas
novada
Blontu
pagasta
Blontu
ciemā

469 524,55

84 403

382 095,87

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

2018

2 gadi

Zilupes
novada
pašvaldība (SP)

420 000

80 000

340 000

Radītas darba vietas – 9

2018

2 gadi

Zilupes
novada
pašvaldība (SP)

159 375,00

31 875,00

127 500,00

-

-

Radītas darba vietas – 6

2018

2 gadi

Ciblas
novada
pašvaldība (SP)

2.6.

Ražošanas teritorijas
sakārtošana Ciblas
novada
Blontu
pagasta
Blontu
ciemā

159 854,65

25 000

134 854,65

-

-

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

2018

2 gadi

Ciblas
novada
pašvaldība (SP)

2.7.

Ciblas
novada
pašvaldības autoceļa
C – 2 Cibla –
Felicianova
un
Dzirnavu
ielas
sakārtošana

500 000

75 000

425 000

-

-

Radītas darba vietas – 4
Piesaistītas investīcijas
220 000 EUR

2018

2 gadi

Ciblas
novada
pašvaldība (SP)

2.3.

2.4.

2.5.

5

–

2.8.

Ciblas
novada
pašvaldības autoceļa
P-2 Pušmucova Nūraugi
rekonstrukcija

235 000

35 250

Radītas darba vietas – 5
Piesaistītas investīcijas
30 000 EUR

199 750

KOPĀ:
3 026 281.72

510 907.13

2018

2 gadi

–

Radītas 49 darba vietas,
piesaistītas
investīcijas
560000
eiro
apmērā,
degradēto
teritoriju
platības samazinājums 4.72 ha

2 512 348.91
(ERAF)

Ciblas
novada
pašvaldība (SP)

X

3. Projekta ideja: Mājražotāju tīklu izveide Austrumlatgales pierobežas teritorijā
Projekta idejas pamatojums: Projekta mērķis ir stiprināt un atbalstīt Ludzas un Zilupes novadu mājražotājus, amatniekus, zemnieku saimniecības, kooperatīvus, mazus pārtikas ražošanas
uzņēmumus.
Sadarbības projekts
Finansējuma saņēmējs – Ludzas novada pašvaldība, Sadarbības partneris – Zilupes novada pašvaldība
Projekta aktivitāšu pamatojums: Projekta ietvaros plānots labiekārtot teritoriju un izbūvēt telpas, kuras būs pielāgotas mājražotāju produkcijas pārstrādei, organizējot radošās darbnīcas,
produkciju degustāciju.
Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs ir valsts nozīmes pilsētas arhitektūras piemineklis, kura saglabāšanai un attīstībai pašvaldība pievērš lielu uzmanību. Vecpilsētas vēsturiskajā daļā
infrastruktūra ir novecojusi un tās uzturēšana gadu no gada prasa ievērojamus līdzekļus. Projekta ietvaros plānots revitalizēt daļu no degradētas teritorijas, kas atrodas Ludzas pilsētas
vēsturiskajā centrā, labiekārtojot teritoriju un izbūvējot jaunu ēku, kura būs pielāgota mājražotāju produkcijas pārstrādei, popularizējot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Teritorijas
sakārtošana sekmēs uzņēmējdarbības attīstību Ludzas pilsētā un kultūrvēsturiskā centra saglabāšanu.
Projekta ietvaros sakārtotās telpas Ludzas novadā tiks izmantotas komercdarbības nodrošināšanai. Telpas un teritorija tiks nodota nomā konkursa (izsoles) kārtībā.
Zilupes pilsētas centrā atrodas neapbūvēta un nepasaimniekota teritorija, kas vienlaicīgi ir arī viena no galvenajām nesakārtotajām teritorijām pilsētā. Projekta ietvaros plānots sakārtot šo
degradēto teritoriju un pielāgot ražošanas vajadzībām, kuru izmantošanu ir iespējams dažādot, noslogot un pārdomāti attīstīt. Izbūvēto ēku plānots pielāgot mājražotāju produkcijas pārstrādei,
popularizējot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, 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 mājražotāji
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai:
3.1.

Telpu un teritoriju
sakārtošana
mājražotāju
tīkla
izveidošanai Ludzas

133 801.36

37 070.20

Radītas darba vietas – 8
Degradēto
teritoriju
samazinājums (0,4 ha),
piesaistītas
investīcijas

96 731.16

6

2018

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība (FS)

3.2.

novadā
Telpu un teritoriju
sakārtošana
mājražotāju
tīkla
izveidošanai Zilupes
novadā
KOPĀ

429 090,44

81 363,57

562 891,80

118 433,77

96731,16 eiro apmērā
Radītas darba vietas – 10
Degradēto
teritoriju
samazinājums (0,6 ha),
piesaistītas
investīcijas
347363,87 eiro apmērā
Radītas darba vietas – 18,
Degradēto
teritoriju
samazinājums – 1 ha,
piesaistītas
investīcijas
444458,03 eiro apmērā

347 726,87

444 458,03
(ERAF)
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2018

2 gadi

Zilupes
novada
pašvaldība (SP)

X

Rezerves projekti Latgalē un Alūksnes novadā
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķis “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
N.p.k.

Projekta
nosaukums

Indikatīvā
summa
(euro)

Finanšu instruments, (euro vai %)
Pašvaldības
ES fondu
Privātais
Citi
budžets
finansējums
sektors
finansējuma
avoti

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji
(Radītās darba vietas;
piesaistītās investīcijas;
degradēto teritoriju
samazinājums (ha))

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
uzsākšanas
realizācijas
datums
ilgums

Vadošais partneris
(un sadarbības
partneri)

1. Vidēja termiņa prioritāte
1. projekta ideja: Transporta infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas pilsētā
Individuālais vai sadarbības projekts: Individuālais projekts
Projekta idejas pamatojums: Lai veicinātu Ludzas pilsētas uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot standartiem atbilstošu un pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi esošajiem un topošajiem uzņēmējiem
un investoriem, sekmējot uzņēmējdarbības aktivitāti Ludzas pilsētā, nepieciešams veikt apjomīgu, sistemātisku un kompleksu Ludzas pilsētas ielu sakārtošanu uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Projekta ietvaros tiks sakārtota infrastruktūra, kura atrodas pašvaldības industriālajās zonās vai teritorijās, kur koncentrējas liels ražošanas un pakalpojumu
sniedzēju uzņēmumu skaits, kā arī pašvaldību degradētajās teritorijās, lai radītu kvalitatīvu vidi uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, paaugstinātu novada konkurētspēju, nodrošinātu esošo
darbavietu saglabāšanu un jaunu radīšanu.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums):
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai:
1.1.
Dagdas
ielas
Radītas darba vietas – 17
2018
2 gadi
Ludzas
novada
pārbūve
Ludzas
400 000
60 000
340 000
pašvaldība
pilsētā
1.2.
Dzirnavu
ielas
Radītas darba vietas – 5
2018
2 gadi
Ludzas
novada
pārbūve
Ludzas
300 000
45 000
255 000
pašvaldība
pilsētā
1.3.
Sporta ielas pārbūve
Radītas darba vietas – 15
2018
2 gadi
Ludzas
novada
600 000
90 000
510 000
Ludzas pilsētā
pašvaldība
KOPĀ
1 900 000
285 000
1 615 000
X
(ERAF)
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2.2. Investīciju projekti
Finanšu instruments, (EUR)

N.
p.
k.

Projekta nosaukums

1.

2.

Atbilstība
vidējā
termiņa
prioritātēm

Papildinātība ar
citiem
projektiem
(Nr.p.k.)

3.

4.

Indikatīvā
summa
(EUR)

5.

Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

6.

7.

Plānotais laika posms

Privā
-tais
sektors

Citi
finansējuma
avoti

Projekta plānotie
darbības rezultāti
un to rezultatīvie
rādītāji

Projekta
uzsākšanas
datums

pabeigšanas

8.

9.

10.

11.

12.

Projekta
Partneri

datums
13.

3.3.1. SAM: Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālās un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā, atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām
Projekta ideja: Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā; Individuālais projekts
Projekta idejas pamatojums: Lai veicinātu Ludzas pilsētas uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot standartiem atbilstošu un pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi esošajiem un topošajiem uzņēmējiem un
investoriem, sekmējot uzņēmējdarbības aktivitāti Ludzas pilsētā, nepieciešams veikt apjomīgu, sistemātisku un kompleksu Ludzas pilsētas ielu sakārtošanu uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.
Investīcijas ir plānots ieguldīt ar komercdarbību saistītajā teritorijā. Projekta iesniedzējs ir Ludzas novada pašvaldība. Plānotās investīcijas tiks veiktas projekta iesniedzēja īpašumā.
Projekta mērķis: Sekmēt privāto investīciju apjoma palielināšanos Ludzas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši Ludzas novada pašvaldības attīstības programmā
noteiktajai ekonomiskajai speciālizācijai, balstoties uz komersantu vajadzībām.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Projekta ietvaros tiks sakārtota infrastruktūra, kur koncentrējas liels ražošanas un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu skaits, lai radītu kvalitatīvu vidi
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, paaugstinātu novada konkurētspēju, nodrošinātu esošo darba vietu saglabāšanu un jaunu radīšanu.
Ludzas pilsētas Dagdas ielā darbojas vairāki uzņēmumi (pārtikas ražošanas un ēdināšanas, transporta pakalpojumu, ceļa uzturēšanas, kokapstrādes un tūrisma), daži no tiem apliecināja savu
ieinteresētību projektā un informēja, ka plāno investēt savā attīstībā un radīt jaunas darbavietas. SIA “Ludzas maiznīca”, kuras galvenais darbības veids ir maizes un konditorejas izstrādājumu
ražošana, ražo 24 veidu maizes izstrādājumu un aptuveni 108 veidus dažādu konditorejas un kulinārijas izstrādājumu. SIA “Rēzeknes mežs” plāno attīstīt kokapstrādi. SIA “FRANKOPOLE”
pamata darbība ir saistīta ar mehānisko apstrādi, bet tā plāno attīstīt tūrisma pakalpojumus. Uzņēmumiem ir nepieciešams labs piebraucamais ceļš, jaunas un modernas komunikācijas, ielas
apgaismojums, tāpēc projekta ietvaros Dagdas iela tiks pārbūvēta: tiks pārbūvēts asfaltbetona segums, pārbūvētas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas, pārbūvēts ielas apgaismojums un
pārbūvēti elektronisko sakaru tīkli.
Potenciālie komersanti, investori: projekta ietvaros tiks atbalstīti vismaz šādi komersanti – SIA “Rēzeknes mežs”, SIA “Ludzas maiznīca”, SIA “Optimus bizness”, SIA “IVE TRANS”, SIA
“FRANKOPOLE”.
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: Tikšanās
1. Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā, Nr. 3.3.1.0/17/I/039
1.1.
Dagdas ielas pārbūve
VTP2; RV1;
Radītās jaunās
N/a
U1
darba vietas – 15,
770 770,59
115 615,59
655 155
0
0
2018
2 gadi
VTP3; RV1;
Investīcijas 110
U1
000
Kopā:
655 155
770 770,59
115 615.59
(ERAF)
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5.6.2. SAM: Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas, atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām
Projektu ideja: Uzņēmējdarbības veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā
Individuālais projekts
Projektu ideju pamatojums: Ludzas novadā ļoti daudzas ražošanas teritorijas atrodas degradētās teritorijās un ir svarīgi piesaistīt privātās un publiskās investīcijas šo teritoriju sakārtošanai, tai skaitā
nodrošinot kvalitatīvus pievedceļus, komunikācijas, elektrību utt. Degradētajās teritorijās ir īpaši svarīgi asfaltēt stratēģiskos ceļus uz teritorijām, kur plānots ieguldīt investīcijas un radīt jaunas
darba vietas, tādējādi nodrošinot uzņēmumu mobilitāti un palielinot ceļu kravnesību sliktos laika apstākļos. Tika veikta potenciālo degradēto, prioritāri ražošanai piemēroto publisko un privāto
teritoriju apzināšana, identificētas svarīgākās veicamās aktivitātes konkrētajās teritorijās, kas nepieciešamas privāto investīciju piesaistei un darba vietu radīšanai, prioritāri novērtējot šobrīd
strādājošos uzņēmumus, viņu izaugsmes plānus un iespējas.
Projektu aktivitāšu pamatojums: Projektu ietvaros tiks sakārtota infrastruktūra, kura atrodas pašvaldības industriālajās zonās vai teritorijās, kur koncentrējas liels ražošanas un pakalpojumu sniedzēju
uzņēmumu skaits, kā arī pašvaldības degradētajās teritorijās, lai radītu kvalitatīvu vidi uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, paaugstinātu novada konkurētspēju, nodrošinātu esošo darba vietu
saglabāšanu un jaunu radīšanu.
2.1. Aktivitātes pamatojums – Sporta iela ir degradētā stāvoklī, tai ir izpostīts augšējais segums, nav nodrošināts atbilstošs apgaismojums, nav nodrošināta ūdensapgādes sistēma un kanalizācijas
sistēma. Sporta ielai pieguļošos zemes gabalos paredzēts attīstīt ražošanas zonas teritorijas, tāpēc nozīmīgi ir rekonstruēt ielu, lai nodrošinātu piekļuvi gan klāt pieguļošajiem zemes gabaliem, gan
esošajiem uzņēmējiem, kas izmantos ielu kravu pārvadājumiem.
2.2. Aktivitātes pamatojums – Dzirnavu ielai ir pieguļoši vairāki zemes gabali, kas ir degradētās teritorijas un pašlaik netiek vai tiek daļēji izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Dzirnavu iela
ir degradētā stāvoklī, tai ir izpostīts augšējais segums, nav nodrošināts atbilstošs apgaismojums, nav nodrošināta ūdensapgādes sistēma un kanalizācijas sistēma. Dzirnavu iela atrodas izdevīgā vietā
uzņēmējdarbības attīstībai, tāpēc plānots revitalizēt šīs teritorijas, lai tās būtu pievilcīgas investoru piesaistīšanai un uzņēmējdarbības attīstībai.
3.1. Aktivitātes pamatojums – bijušās linu fabrikas teritorija ir viena no galvenajām degradētajām teritorijām Ludzas pilsētā. Šajā teritorijā būtiska problēma uzņēmējdarbības attīstībai ir neatbilstoša
publiskā infrastruktūra. Nepieciešama infrastruktūras sakārtošana, degradēto ēku nojaukšana, esošo ēku pārbūve, atjaunošana un jaunu ēku izbūve, kā arī teritorijas labiekārtošana. Atbilstoši
komersantu vajadzībām, plānots revitalizēt degradēto 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 sekmēs Ludzas novada pašvaldības ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanu, revitalizējot degradētās teritorijas un veicinot MVU attīstību.
Lai veicinātu Ludzas pilsētas degradētās zonas sakārtošanu un uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot standartiem atbilstošu un pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi esošajiem un topošajiem uzņēmējiem
un investoriem, nepieciešams veikt apjomīgu, sistemātisku un kompleksu Ludzas pilsētas degradētās zonas sakārtošanu uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): novada uzņēmēji un potenciālie investori
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: dažādi informatīvi un marketinga pasākumi
2. Uzņēmējdarbības veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā
2.1.
Sporta ielas pārbūve un
pievedceļu izbūve rūpniecības
VTP2; RV1;
teritorijas pieejamības
U1
600 000
90 000
510 000
nodrošināšanai Ludzas pilsētā
VTP3; RV1;
U1
2.2.

Dzirnavu ielas pārbūve un
pievedceļu izbūve rūpniecības
teritorijas pieejamības
nodrošināšanai Ludzas pilsētā

VTP2; RV1;
U1
VTP3; RV1;
U1

300 000

45 000

255 000
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Radītas
darba
vietas – 13;
degradēto
teritoriju
samazinājums
(0,6 ha)
Radītas
darba
vietas – 7;
degradēto
teritoriju

n/a
2018

2 gadi

n/a
2018

2 gadi

samazinājums
(0,3 ha)

900 000

135 000

3. Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā
3.1.
Degradētās teritorijas
revitalizācija un infrastruktūras
sakārtošana ražošanas
VTP2; RV1;
Ar 2.2. un
vajadzībām (bijušās linu
U1
2.3.
4 814 854
807 228
fabrikas teritorijas sakārtošana) VTP3; RV1;
projektu
U1

4 814 854

807 228

765 000
(ERAF)

Radītas
darba
vietas – 20
Degradēto
teritoriju
samazinājums (0,9
ha)

4 002 626

Radītas
darba
vietas – 78
Ivestīcijas
–
4 767 630
Degradēto
teritoriju
samazinājums
(6,4 ha)

4 002 626
(ERAF)

Radītas
darba
vietas – 78
Ivestīcijas – 4 767
630
Degradēto
teritoriju
samazinājums (6,4
ha)

n/a

2018

2 gadi

4.2.2. SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās
Projekta ideja: Energoefektivitātes paaugstināšana Ludzas novada pašvaldības ēkās
Projekta idejas pamatojums: Projekta ietvaros plānots veikt virkni pasākumu, kas nodrošinās energoefektivitātes un oglekļa dioksīda emisijas apjomu samazināšanos. Projekta ietvaros
energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumi
tiks
veikti
Ludzas
novada
pašvaldības
izglītības
iestādē
Pildas
pamatskolā.
Projekta mērķis ir novērst siltumenerģijas zudumus Ludzas novada Pildas pamatskolā un palielināt energoefektivitāti, tādā veidā samazinot nelietderīgi izlietotos finanšu līdzekļus, kaitējumu videi
un samazinot oglekļa dioksīda emisijas apjomus. Projekta mērķa sasniegšanai, tiks veikti vairāki energoefektivitātes paaugstināšanas un siltumizolācijas pasākumi, kas pamatoti ar energoaudita
slēdzienu. Projekta ietvaros ēkai paredzēts veikt: fasādes, jumta, pagraba pārseguma, cokola siltināšanu, durvju nomaiņu, kā arī apkures sistēmas uzlabojumus, ventilācijas un apgaismojuma sistēmu
pārbūvi.
Energoauditos norādītās aktivitātes novērsīs neefektīvi izmantoto siltumenerģijas apjomu palielināšanos nākotnē, kas pamatojams ar to, ka neveicot nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus ne
tikai palielināsies siltumenerģijas patēriņš, ietekme uz vidi, bet arī pašas ēkas strukturālo bojājumu apjoma palielināšanās, kas rezultātā var draudēt ar ēkas pilnīgu bojājumu rašanos, ko atjaunot būs
gan finansiāli dārgāk, gan arī neiespējamāk,tīri tehniskā ziņā.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
Projekta mērķa sasniegšanai, tiks veikti vairāki energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kas norādīti energoaudita pārskatā:
Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana
- Durvju maiņa
- Ēkas cokola siltināšana
- Ēkas fasādes sienas siltināšana
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- Ēkas jumta siltināšana
Ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana
- Apkures sistēmas uzlabošana
- Ventilācijas sistēmas uzlabošana
- Apgaismojuma sistēmas modernizācija
Ja savlaicīgi netiks veikti iepriekšminētie pasākumi, turpināsies ēkas būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju nolietošanās un bojāšanās, kā arī netiks samazinātas izmaksas par enerģiju. Pieaugot
siltumenerģijas un elektrības tarifam, pieaugs ēkas izmantošanas izmaksas. Nebūs iespējams uzturēt komforta prasībām atbilstošu telpu mikroklimatu.
4.

Energoefektivitātes paaugstināšana Ludzas novada pašvaldības ēkās
PapildiProjekta nosaukums
Atbilstība
vidējā
termiņa
prioritātēm

4.1.

Ludzas novada Pildas
pamatskolas energoefektivitātes
paaugstināšana

nātība ar
citiem
projektiem

VTP2; RV3;
U4

Indikatīvā
summa
(EUR)

500 000

Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

75 000

425 000
(ERAF)

Privā
-tais
sektors

Citi
finansējuma
avoti

2018

2019

8.1.2. SAM: Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi
Projekta ideja: Ludzas pilsētas ģimnāzijas infrastruktūras izveide un modernizācija kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības procesa nodrošināšanai
Projekta idejas pamatojums: Ludzas pilsētas ģimnāzijai ir nepieciešama mācību vides un infrastruktūras uzlabošana kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības vides kvalitātei, izveidojot modernu,
mūsdienu prasībām atbilstošu, reģionālas nozīmes izglītības iestādi, kurā kvalitatīvu izglītību iegūst gan pilsētas, gan pagastu izglītojamie.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
Projekta mērķis ir Ludzas izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
Projekta īstenošana nodrošinās izglītojamo piesaisti novada izglītības iestādēm, izglītības kvalitātes līmeņa paaugstināšanos, skolu materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanos, mācību procesa
modernizēšanu, skolu un internāta infrastruktūras uzlabošanu, līdz ar to arī Ludzas vispārizglītojošo skolu tēla popularizēšanu.
Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot šādas aktivitātes:
1. Ergonomiskas mācību vides izveide:
1.1. Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves darbi;
1.2. Mēbeļu iegāde un mācību telpu labiekārtošana LPĢ.
2. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde:
2.1. LPĢ lokālā datortīkla ierīkošana;
2.2. Interneta un bezvadu interneta ierīkošana;
2.3. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana LPĢ;
2.4. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana Ludzas 2.vidusskolā
3. Sporta infrastruktūras uzlabošana:
3.1. Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona futbola laukuma zālāja atjaunošana;
3.2. LPĢ stadiona sporta aprīkojuma iegāde;
3.3. LPĢ baseina ģērbtuvju un dušas telpu labiekārtošana;
4. Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas modernizācija:
4.1. Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūves darbi;

12

4.2. Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas aprīkojuma un mēbeļu iegāde.
Ludzas pilsētas ģimnāzija un Ludzas 2.vidusskola ir Ludzas novada lielākās skolas skolēnu skaita ziņā, lai saglabātu izglītojamo skaitu šajās skolās un varētu konkurēt ar citām blakus novadu
skolām, nepieciešams uzlabot mācību apstākļus skolā, nodrošinot ergonomisku mācību vidi, inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanu mācību procesā, modernizējot
mācību kabinetu aprīkojumu, pilnveidojot sporta infrastruktūru, uzlabojot sporta programmu apguves iespējas, kā arī nodrošinot labvēlīgus un ērtus sadzīves apstākļus internātā.
Ludzas novada vispārējās izglītības iestādēs mācās bērni no visas Ludzas novada teritorijas, galvenā problēma ir sadzīves apstākļi internātā, ko izmanto gan Ludzas 2.vidusskolas, gan Ludzas
pilsētas ģimnāzijas, gan arī Ludzas novada Sporta skolas audzēkņi. Iekštelpu remonts un mēbeļu atjaunošana nav veikta kopš ēkas nodošanas ekspluatācijā – 1970.gada.
Īstenojot projektu tiks:
1. Uzlabota mācību vide.
2. Sakārtota Ludzas vispārējās izglītības iestādes infrastruktūra
3. Paaugstināsies vidējās izglītības kvalitāte.
4. Uzlabosies izglītojamo sasniegumi mācībās, eksāmenu rezultāti, vairāk izglītojamo piedalīsies olimpiādēs.
5. Nodrošināta kvalitatīvāka mācību procesa norise.
6. Paaugstināsies skolas absolventu konkurētspēja.
7. Uzlabosies sporta nodarbību kvalitāte.
8. Uzlabotas sporta nodarbību apguves iespējas, līdz ar to uzlabosies izglītojamo vispārējais veselības stāvoklis.
9. Izglītojamiem nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas dzīvesvietas.
10. Palielināsies izglītojamo skaits Ludzas vispārizglītojošās skolās.
Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija ir svarīgs priekšnoteikums, lai nodrošinātu mūsdienīgu izglītības vidi ar atbilstošu materiāli tehnisko bāzi, iespēju katram
izglītojamam iegūt kvalitatīvu izglītību.
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5.

Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija; Nr. 8.1.2.0/17/I/003
Ludzas pilsētas ģimnāzijas un
Ludzas 2. vidusskolas
ergonomiskas mācību vides
izveide; informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju
VTP1; RV1;
2 401 311
291366
risinājumu ieviešana un
U1
aprīkojuma iegāde; sporta
infrastruktūras sakārtošana un
inventāra iegāde; internāta
pārbūve.

2 003 858

106 086.60

2017

2018

9.3.1.SAM: Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā
Projekta ideja: Izveidot multifunkcionālo dienas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Projekta idejas pamatojums:
Nepieciešami ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga
rakstura traucējumiem saskaņā ar izstrādāto DI plānu.
Projektu idejas tiks precizētas un sagatavotas pēc Labklājības ministrijas ieguldījumu indikatīvā kartējuma izstrādes
6. Multifunkcionālā dienas centra izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem
Pārbūvēt pašvaldības ēku
Ar 9.3.1.
Izveidots
VTP1; RV2;
18.Novembra ielā 17A, Ludzā,
SAM
823 530
123 529
700 000
daudzfunkcionā2018
2020
U1; U3
izveidojot dienas centru.
projektu
lais dienas centrs
7. “Jauniešu māju” izveide un ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem
9.2.2. SAM: Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti
un bērniem 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošana
Projekta ideja: Palielināt Latgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas
ārpusģimenes aprūpē.
Projekta idejas pamatojums: deinstitucionalizācija- tā ir cieņa pret mazāk aizsargātiem sabiedrības locekļiem — bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem katram
ir sava personība, savas pozitīvās īpašības, lielākas vai mazākas prasmes un spējas. Viņi visi tāpat kā jebkurš cits no mums ir tiesīgi dzīvot normālu ikdienas dzīvi atbilstoši savām vajadzībām un
spējām.
Projekta partneri: 19 sadarbības partneri: 18 Latgales reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” ar trīs filiālēm. Ludzas novada pašvaldība ir sadarbības partneris.
Projekta aktivitātes:
 1Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde;
 Deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrāde;
 VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru (BSAC) reorganizācijas plānu izstrāde;
 VSAC personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Latgales plānošanas reģiona personām ar GRT;
 Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT);
 Speciālistu apmācība;
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 Informatīvi un izglītojoši pasākumi.
Rādītāji: personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un iestādēs esošiem bērniem tiks veikts individuālo vajadzību novērtējums;
• tiks izstrādāts 1 reģiona deinstitucionalizācijas plāns, 1 valsts sociālās aprūpes centra filiāles un bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni;
• bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems ESF atbalstītos pakalpojumus;
• personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus, personas ar garīga rakstura, kas dzīvo valsts sociālās aprūpes centros, tiks sagatavotas patstāvīgai dzīvei
sabiedrībā;
• pieaugs audžuģimeņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs;
• speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti.
7. “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)” Nr. 9.2.2.1./15/I/005
Ģimeniskai videi pietuvinātu un
sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana dzīvesvietā
01.12.2015 31.12.2022
personām ar garīga rakstura
traucējumiem un bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem
8.3.5.0. SAM: Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Projekta ideja: Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Sadarbības projekts
Valsts izglītības attīstības aģentūra – Finansējuma saņēmējs
Ludzas novada pašvaldība – sadarbības partneris
Projekta idejas pamatojums: Karjeras izglītības saturs tiek integrēts īstenoto izglītības programmu saturā. Sadarbība ar izmēģinājumskolām. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošana. Darba
attiecības ar pedagogiem karjeras konsultantiem.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Izglītojamie iegūst vispusīgas zināšanas par dažādām profesijām, uzkrāj pieredzi, saņem metodiskos materiālus, kas palīdzēs apzināt savas spējas, intereses un
atbalstu nākamās profesijas izvēlē. Tiek organizēti kvalitatīvi karjeras izglītības pasākumi visām izglītojamo vecumgrupām. Katra izglītības iestāde plāno un mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem apzināt
savas spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē. Notiek pedagogu karjeras konsultantu apmācības.
Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes): Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas 2. vidusskola, Ludzas novada vakara vidusskola, Pildas pamatskola, Ludzas Mūzikas pamatskola.
Pasākumos tiek iesaistītas arī citas skolas.
9. Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs; Nr. 8.3.5.0/16/I/001
Karjeras atbalsts vispārējās un
01.02.2017
profesionālās izglītības iestādēs
vai nav
93 059,52
93 059,52
30.12.2020
01.03.2017
?

8.3.2.2. SAM: Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Projekta ideja: Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Sadarbības projekts
Valsts izglītības satura centrs – Finansējuma saņēmējs
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Ludzas novada pašvaldība – sadarbības partneris
Projekta idejas pamatojums. Visas izglītojamo mērķgrupas, gan ar augstiem sasniegumiem, gan ar vispārējiem sasniegumiem, gan ar mācīšanās grūtībām saņem individuālu pieeju un padziļinātas
zināšanas visās interesējošās mācību jomās.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Nodarbību cikli, praktiskās nodarbības un individuālas konsultācijas izglītojamiem ar mācību grūtībām. Diskusiju klubi, praktiskās nodarbības un radošās darbnīcas
izglītojamiem ar vispārējiem sasniegumiem. Mācību vizītes uz augstskolām, AHA centru, konkursi izglītojamiem ar augstiem sasniegumiem. Profesionālās kompetences pilnveides kursi
pedagogiem.
Projekta iesaistīti: Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas 2. vidusskola. Pasākumos tiks iesaistītas arī citas novada skolas
11. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Atbalsts izglītojamo individuālo
78 357,32
78357,32
01.09.2017 31.05.2019
kompetenču attīstībai
8.4.1. SAM Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
Projekta ideja: Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
Sadarbības projekts
Valsts izglītības attīstības aģentūra – finansējuma saņēmējs
Ludzas novada pašvaldība – sadarbības partneris
Projekta idejas pamatojums. Informatīvs atbalsts nodarbinātām personām par dalības iespējām. Mērķgrupas personu motivēšana un iesaiste mācībās, atbalsta sniegšana mācību piedāvājuma izvēlē
un reģistrācijai mācībām.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Nodarbinātas personas no 25 gadu vecuma iegūs izglītību specialitātēs, kurās vērojams darbaspēka trūkums vai cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu.
12. Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
Nodarbināto personu
Vienas
profesionālās kompetences
mērķa
Vienas mērķa
pilnveide
grupas
grupas
personas
personas
01.09.2017 31.12.2022
iesaistei
iesaistei 9,42
9,42
EUR stundā
EUR
stundā
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2.3. Pārējie investīciju projekti
Finanšu instruments, (EUR)
N.
p.
k.

Projekta nosaukums

1.

2.

Atbilstība Papildinātība
vidējā
ar citiem
termiņa
projektiem
prioritātēm (Nr. p. k.)

3.

4.

Indikatīvā
Pašvaldības
summa
budžets
(EUR)

5.

ES fondu
finansējums

6.

Privātais
sektors

Plānotais laika posms
Citi
finansēju
ma avoti

7.
8.
9.
VTP1
Sociālās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte

Projekta plānoties
darbības rezultāti
un to rezultatīvie
rādītāji

Projekta
uzsākšanas
datums

Projekta
pabeigšanas
datums

Partneri

10.

11.

12.

13.

RV1: Daudzveidīgas un kvalitatīvās izglītības pieejamība
1. Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina izbūve
Ludzas pilsētas ģimnāzijas
Izstrādāts
VTP1; RV1;
peldbaseina
87 000
87 000
peldbaseina
2017
2018
U1
būvprojekta izstrāde
būvprojekts
Ludzas pilsētas ģimnāzijas
Ar 8.1.2.
VTP1; RV1;
1 800
Izbūvēts
peldbaseina būvniecība
SAM
2 200 000
341 700
18090
2018
2019
U1
000
peldbaseins
projektu
2. Sporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā
Stadiona “Vārpa” pārbūves
Ar 8.1.2.
VTP1; RV1;
Izstrādāts
tehniskā projekta aktualizācija /
SAM
40 000
40 000
2018
2019
U1
būvprojekts
jauna būvprojekta izstrāde
projektu
3. Projekts “Jaunie amatnieki par tradicionālo iemaņu saglabāšanu un attīstību, organizējot pārrobežu sadarbību starp Latvijas un Baltkrievijas reģioniem” (Ludzas J.Soikāna
mākslas skola; Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma)
Aprīkojuma iegāde
VTP1; RV1;
Iegādāts
Iesniedzējs:
10 000
1000
9000
2019
2020
kokapstrādes mācību kabinetam
U1
aprīkojums
Ludzas novada
pašvaldība;
6. projekts
Kokapstrādes mācību kabineta
Atjaunots
VTP1; RV1;
atjaunošana
70 000
7 000
63 000
kokapstrādes
2019
2020
U1
mācību kabinets
4. Projekts “Digitālā un mediju pratība ilgtspējīgai mūžizglītībai” Nr. 2017-1-LV01-KA219-035418_1 (Digital and media literacy for sustainable life learning; Erasmus+; Ludzas pilsētas
ģimnāzija)
Ludzas pilsētas ģimnāzijas
Iesniedzējs:
skolotāju un skolēnu
Ludzas pilsētas
piedalīšanās starptautiskajās
ģimnāzija;
sanāksmēs un 1 sanāksmes
VTP1; RV1;
6 starptautiskās
Sadarbības
5. projekts 24 850
09.2017.
08.2019.
organizēšana Ludzā.
U3, U5
sanāksmes
partneri: 5
izglītības
iestādes no ES
valstīm
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5. Projekts “No tradīcijas uz nākotni – senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem” Nr. 2017-1-IT02-KA219-036931_3 (From tradition to the future – Ancient crafts
and new entrepreneurial possibilities for young people; Erasmus+; Ludzas pilsētas ģimnāzija)
Ludzas pilsētas ģimnāzijas
4
izglītības
skolotāju un skolēnu
iestādes no ES
piedalīšanās starptautiskajās
valstīm.
sanāksmēs un 1 sanāksmes
Iesniedzējs:
VTP1; RV1;
5 starptautiskās
organizēšana Ludzā.
4. projekts 29 175
09.2017
07.2019
Itālija
U3, U5
sanāksmes
Ludzas pilsētas
ģimnāzija
ir
sadarbības
partneris
6. Ludzas J.Soikāna mākslas skolas keramikas mācību kabineta remonts
Mākslas skolas keramikas
Izremontēts
VTP1; RV1;
mācību kabineta remonts
3. projekts 40 000
keramikas mācību
2018
2019
U1
kabinets
7. Mēbeļu iegāde Ludzas pilsētas ģimnāzijai
Mēbeļu iegāde Ludzas pilsētas
VTP1; RV1;
Iegādāts jaunas
30 000
30000
2018
2018
ģimnāzijai
U1
mēbeles LPĢ
8. Mēbeļu iegāde Ludzas 2.vidusskolai
Virtuves skapīšu iegāde
VTP1; RV1;
Iegādāti virtuves
2 000
2000
2018
2018
internātam
U1
skapīši
9. Pildas pamatskolas drošības signalizācijas ierīkošana, remontmateriālu iegāde
Pildas pamatskolas drošības
Ierīkota drošības
signalizācijas ierīkošana
signalizācija
VTP1; RV1;
Pildas
4500
4500
2018
2018
U1
pamatskolā,
iegādāti
remontmateriāli
10. Remontmateriālu iegāde Ludzas novada vakara vidusskolai
Remontmateriālu iegāde Ludzas
novada vakara vidusskolai
VTP1; RV1;
U1

6500

6500

11.Ludzas novada sporta skolas kosmētiskais remonts un būvmateriālu iegāde
Ludzas novada sporta skolas
kosmētiskais remonts un
būvmateriālu iegāde
VTP1; RV1;
5210
5210
U1
12.Videonovērošanas kameras ierīkošana Ludzas mūzikas pamatskolā
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Iegādāti
remontmateriāli
vakara
vidusskolai

2018

2018

Veikts sporta
skolas
kosmētiskais
remonts un
iegādāti
būvmateriāli

2018

2018

Videonovērošanas kameras
ierīkošana Ludzas mūzikas
pamatskolā

VTP1; RV1;
U1

13.Ludzas mākslas skolas drenāžas ierīkošana
Ludzas mākslas skolas drenāžas
VTP1; RV1;
ierīkošana
U1

2316

2136

Ierīkota
videonovērošanas
kamera Ludzas
mūzikas
pamatskolā

15000

15000

Ierīkota drenāža
Ludzas mākslas
skolai

2018

2018

Ierīkota sociālā
māja Ludzas
novada
trūcīgajiem
iedzīvotājiem,
sniegti sociālie
pakalpojumi

2018

2019

RV2: Kvalitatīvu veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamība
14. Sociālās mājas izveide Ludzas pilsētā
Sociālās mājas (sociālo
dzīvokļu) Ludzas novada
trūcīgajiem iedzīvotājiem
Ar 9.1.3.
VTP1; RV2;
ierīkošana, sociālo pakalpojumu
SAM
40 000
U1
sniegšana
projektu

6000

34000

2018

2018

15.Būvmateriālu iegāde SAC “Ludza” telpu remontam
Būvmateriālu iegāde SAC
VTP1; RV2;
Izremontētas SAC
6500
6500
2018
2018
“Ludza” telpu remontam
U1
“Ludza” telpas
16. Multifunkcionālā centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide
Multifunkcionālā
centra
Izveidots
personām ar garīga rakstura
Ar 9.1.3.
daudzfunkcionāVTP1; RV2;
traucējumiem un bērniem ar
SAM
700 000
105000
595000
lais sociālais
2018
2020
U1; U3
funkcionāliem
traucējumiem
projektu
centrs
izveide
17. Projekts “Alternatīvas pieejas cieņpilnai novecošanai Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pierobežā” (Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma)
Specializēta transporta iegāde
Iegādāts
un aprīkošana pakalpojumu
specializēts
VTP1; RV2;
63 000
6000
57000
2018
2019
sniegšanai personām ar īpašām
transports
U3
vajadzībām
18. Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā (Nr. 9.2.4.2/16/I/024; 9.2.4. SAM)
Sabiedrības veselības
Organizēti
veicināšanas un slimību
pasākumi vietējās
24728,10 sabiedrības
profilakses pasākumu
VTP1; RV2;
(valsts
140125,90
īstenošana Ludzas novadā
164 854
veselības
budžeta
U3
veicināšanai un
dotācija)
slimību
profilaksei
19. Projekts „Sociālās aprūpes centrs „Ludza” infrastruktūras pilnveidošana” Nr.17-01-AL34-A019.2201-000002 (LEADER pasākumi)
Sociālā aprūpes centra “Ludza”
VTP1,
67487
24 610
42 877
Uzlabota Sociālā
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2017

2019

2018

2018

infrastruktūras uzlabošana

aprūpes centra
“Ludza” 1.stāva
infrastruktūra

RV2, U1

RV3: Kvalitatīvu kultūras, atpūtas un sporta pakalpojumu pieejamība
20. Ludzas novada Nirzas pagasta Tautas nama materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
Skatuves aprīkojuma, mūzikas
instrumentu (elektrisko
VTP1; RV3;
17000
4000
klavieru) iegāde
U2
21. Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas pieejamības uzlabošana
Tehniskās dokumentācijas
izstrāde Ludzas pilsētas
VTP1; RV3;
galvenās bibliotēkas
U1
pieejamības uzlabošanai

13000

Iegādāts skatuves
aprīkojums,
mūzikas
instrumenti
Izstrādāta
tehniskā
dokumentācija

30 000

20

2019

2020

2018

2019

22. Objekta “P.Vilcāna keramikas darbnīca” restaurācija un signalizācijas ierīkošana (Ludzas Novadpētniecības muzejs)
Keramikas darbnīcas
VTP1; RV3;
restaurācija; signalizācijas
U1; U2
ierīkošana
VTP3; RV2;
50 000
15000
35000
U1
23. Krucifiksa izgatavošana un uzstādīšana Ludzas Novadpētniecības muzeja teritorijā (Ludzas Novadpētniecības muzejs)
Jēzus Kristus figūras (koka)
VTP1; RV3;
izgatavošana
U1; U2
3000
3000
VTP3; RV2;
U1
24. Ludzas Novadpētniecības muzeja eksponātu krātuves pārbūve (Ludzas Novadpētniecības muzejs)
Ludzas Novadpētniecības
VTP1; RV3;
muzeja eksponātu krātuves
5000
5000
U1; U2
pārbūve
25. Ludzas novadpētniecības muzeja galvenās ēkas kāpņu atjaunošana (Ludzas Novadpētniecības muzejs)
Ludzas novadpētniecības
muzeja galvenās ēkas kāpņu
atjaunošana un pandusa
VTP1; RV3;
15000
54000
ierīkošana
U1
26. Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas remonts
Ludzas pilsētas galvenās
bibliotēkas remonts
VTP1; RV3;
U1

13022

13022

Restaurēta
keramikas
darbnīca;
ierīkota
signalizācija

2018

2020

2018

2019

2018

2020

Atjaunotas
Ludzas
novadpētniecības
muzeja galvenās
ēkas kāpnes,
ierīkots panduss

2018

2018

Izremontētas
telpas Ludzas
pilsētas galvenās
bibliotēkas
3.stāvā

2018

2018

Izgatavots un
uzstādīts
krucifikss
Pārbūvēta muzeja
eksponātu krātuve

27. Dabas takas izveide Runtortas parkā (zinātn.pētnieciskais darbs, plāna izstrāde, izziņas materiāla un reklāmas izd.)
Tiks veikts zin.pētn.darbs
Izveidota Dabas
Latvijas Dabas
(savākti un apkopoti materiāli
taka; iztīrīts un
muzejs, Dabas
VTP1; RV3;
par Runtortas parku), sagatavoti
labiekārtots parks;
pētnieks
U1; U2
5 500
500
5 000
2018
2019
izziņas un reklāmas izdevumi,
sagatavoti izziņas
G.Ēniņš, Ludzas
iztīrīts un labiekārtots parks,
un reklāmas
novada
izveidota Dabas taka
izdevumi
pašvaldība
28. Projekts “Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā
un Pleskavas apgabalā”/ “NATTOUR” (Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma)
Inovatīvu interaktīvu metožu
Atjaunots celiņš
VTP1; RV3;
ieviešana pilsētas dabas objektu
Ludzas pilsētas
U1; U2
uzlabošanai un videi
262248
26224
236024
parkā
2019
2020
VTP3; RV2;
draudzīgākas apziņas veidošanai
U1; U2
sabiedrībā un dabas tūrisma
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sektorā Latgales reģionā un
Pleskavas apgabalā
29. Ludzas pilsētas Lielās sinagogas ekspozīciju papildināšana (Ludzas Novadpētniecības muzejs)
Ekspozīciju izveide Ludzas
VTP1; RV3;
30 000
4500
25500
Lielajā sinagogā
U2
30. Dabas objektu/ pieminekļu labiekārtošana Ludzas novadā
Dabas objektu/ pieminekļu
labiekārtošana, dabas taku
VTP1; RV3;
10000
10000
izveidošana
U3
31. Mazo arhitektūras formu izveidošana Ludzas pilsētā
Mazo arhitektūras formu
izveidošana un uzstādīšana
VTP1; RV3;
Ludzas pilsētā
U3
32. Trenažieru iegāde sporta zālei “Vārpa”
Sporta trenažieru iegāde sporta
VTP1;
zālei “Vārpa”
RV3; U2
33. Bērnu un jauniešu laukumu izveide Ludzas pilsētā
Ierīkoti bērnu un jauniešu
VTP1;
laukumi
RV3; U2
34. Projekts “Rīteiropas vērtības” (SAM 5.5.1.; Pilsdrupas)
Ludzas pilsdrupu konservācija,
Ludzas pilsdrupu izgaismojuma
izbūve,
VTP3;
Gājēju tilta izbūve,
RV2;U10
Skatu torņa izbūve,
Kāpņu remonts/ atjaunošana

100 000

10000

20000

20 000

2000

18000

50 000

5000

45000

Izveidotas
ekspozīcijas

2019

2020

labiekārtoti dabas
objekti un
izveidotas dabas
takas

2018

2019

Izveidotas un
uzstādītas mazās
arhitektūras
formas Ludzas
pilsētā

2018

2020

2019

2020

2019

2020

2018
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2018

2018

2018

2018

Iegādāti trenažieri

Ierīkoti bērnu un
jauniešu laukumi

Konservētas
pilsdrupas,
izbūvēts pilsdrupu
87780,
izgaismojums,
606 573,24
482500,74
50
izbūvēts gājēju
tilts, izbūvēts
skatu tornis,
atjaunotas kāpnes
35. Projekts “Aprīkojuma iegāde Ludzas novada pagastu bibliotēkām iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” (LEADER pasākumi)
Aprīkojuma iegāde Ludzas
Iegādāti 30
novada pagastu bibliotēkām
datorkomplekti, 1
iedzīvotāju sabiedrisko
portatīvais dators,
VTP1;
aktivitāšu dažādošanai
50000
5000
45000
10
RV3; U2
multifunkcionālās
drukas iekārtas, 1
fotoaparāts
36. Kāpņu remonts Nirzas bibliotēkā
Kāpņu remonts Nirzas
VTP1;
2000
2000
Izremontētas
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bibliotēkā
37. Ņukšu tautas nama remonts
Ņukšu tautas nama remonts

kānes Nirzas
bibliotēkā

RV3; U1

VTP1; RV2;
U1

RV4: Efektīvā publiskā pārvalde
38. E-pakalpojumu attīstība Ludzas novada pašvaldībā
E-pārvaldes izveide
VTP1;
RV4;
U2
39. Klientu apkalpošanas centra izveide Ludzas novadā
Klientu apkalpošanas centra
VTP1; RV4;
izveide Ludzas novadā
U2
40. Pašvaldības darbinieku administratīvās kapacitātes celšana
Pašvaldības darbinieku
VTP1; RV4;
apmācība un kvalifikācijas
U1
celšana

Veikts Ņukšu
Tautas nama
remonts

2500

2500

10 000

1000

9000

50000

5000

45000

E-pārvaldes
izveide

Izveidots klientu
apkalpošanas
centrs

5000

2018

2018

2018

2019

2019

2020

2018

2020

VTP2
Tehniskās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte
RV1: Transporta infrastruktūras attīstība
41. Ludzas novada Ludzas pilsētas A.Upīša ielas pārbūve
A.Upīša ielas pārbūve
VTP2; RV1;
U1
VTP3; RV1;
U1
42. Ludzas novada Ludzas pilsētas Stacijas ielas posma pārbūve
Stacijas ielas pārbūve posmā no VTP2; RV1;
Mazā Ezerkrasta ielas līdz
U1
Latgales ielai
VTP3; RV1;
U1
43. Ludzas novada Ludzas pilsētas Peldu ielas pārbūve
Peldu ielas pārbūve
VTP2; RV1;
U1
VTP3; RV1;
U1
44. Celiņu pārbūve Ludzas pilsētas parkā
Celiņu pārbūve Ludzas pilsētas VTP2; RV1;
parkā
U1
VTP3; RV1;

350 000

52 000

298 000

Pārbūvēta iela –
260 m

2018

2019

100 000

15000

85 000

Pārbūvēts ielas
posms – 175 m

2018

2020

350 000

52 000

298 000

Pārbūvēta iela
XXXm

2018

2019

60 000

60 000

Pārbūvēti celiņi –
900 m

2018

2019
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U1
45. Autostāvlaukuma ierīkošana Ludzas Baznīckalna teritorijā
Auto stāvlaukuma ierīkošana
VTP2; RV1;
Ierīkots
Baznīckalna teritorijā
U1
stāvlaukums
80 000
80000
VTP3; RV1;
Baznīckalna
U1
teritorijā
46. Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūve (atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros)
Autoceļa Tutāni – Kivļi –
VTP2; RV1;
Pārbūvēts ceļa
Dubinova (Cirmas pagasts)
U1
posms - 6 km
pārbūve
VTP3; RV1;
455 365
46 427
408 938
U1
Autoceļa Brigi-Brigu stacija
(Briģu pagasts) pārbūve

VTP2; RV1;
U1
VTP3; RV1;
U1

2018

2020

2017

2018

2018

2018

2017

2018

2018

2018

2017

2018

2020

2020

2019

2019

Pārbūvēts ceļa
posms - 0,91 km
232 409

35 609

196 800

Autoceļa Līdeksna – Vurpuļi - VTP2; RV1;
Ļadiņa (ceļa posms) (Nirzas
U1
pagasts) pārbūve
VTP3; RV1;
151 045
15 284
135 761
Autoceļa Horošova – Vorslova U1
Vurpuļi (ceļa posms) (Nirzas
pagasts) pārbūve
Autoceļa Ludza – Kreiči VTP2; RV1;
(Isnaudas pagasts) pārbūve
U1
308 205
69 876
238 329
VTP3; RV1;
U1
Autoceļa
Čerņavski
– VTP2; RV1;
Maļinovka (ceļa posms) (Istras
U1
499 366
50 056
449 310
pagasts) pārbūve
VTP3; RV1;
U1
47. Tilta pāri Plitņicas upei pārbūve (“Govju tilts”)
Tilta pāri Plitņicas upei pārbūve VTP2; RV1;
350 000 350000
U1
48. Ludzas pilsētas Baznīcas ielas pārbūve posmā no Skolas ielas līdz 1. Maija ielai
Ludzas pilsētas Baznīcas ielas VTP2; RV1;
pārbūve posmā no Skolas ielas
U1
līdz 1. Maija ielai
49. Ietves atjaunošanas Ludzas pilsētas Stacijas ielā
VTP2; RV1;
30000
30000
U1
50. Ludzas pilsētas Skolas ielas asfaltseguma atjaunošana posmā no Jelgavas ielas līdz Latgales ielai
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Pārbūvēts ceļa
posms – 1,773 km

Pārbūvēts ceļa
posms – 2,929 km
Pārbūvēts ceļa
posms - 6,55 km

Pārbūvēts tilts
Pārbūvēts ielas
posms

Būvprojekta izstrāde

VTP2; RV1;
20000
U1
51. Ludzas pilsētas Lielā Ezerkrasta ielas pārbūve un apgaismojuma izbūve
Būvprojekta izstrāde
VTP2; RV1;
20000
U1
52. Vieglā autotransporta iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām
Vieglā autotransporta iegāde VTP2; RV1;
Ludzas novada pašvaldības
vajadzībām
67300

20000

Izstrādāts
būvprojekts

2020

2020

20000

Izstrādāts
būvprojekts

2020

2020

67300

Iegādātas 4
vieglās
automašīnas ar
piekabēm
pašvaldības
vajadzībām

2018

2018

Veikts gājēju
celiņu remonts
Rundēnu pagastā

2018

2018

Paplašināti
kanalizācijas tīkli:
3700 metri

2017

2020

Pārbūvēts ielu
apgaismojums
Ludzā

2018

2019

53. Gājēju celiņu remonts Rundēnu pagastā (pie pagasta pārvaldes ēkas)
Gājēju celiņu remonts Rundēnu
pagastā (pie pagasta pārvaldes
10000
10000
ēkas)
RV2: Vides un enerģētikas infrastruktūras attīstība
54. Projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzā” (SIA “Ludzas apsaimniekotājs)
Kanalizācijas tīklu
paplašināšana, kanalizācijas
VTP2; RV2;
2 707 200
760 179
1 947 021
sūkņu stacijas būvniecība,
U1
ūdensvada tīklu paplašināšana
55. Energoefektīva ielu apgaismojuma gaismekļu uzstādīšana Ludzas pilētā
Energoefektīva ielu
VTP2; RV2;
apgaismojuma gaismekļu
300 000
45000
255000
U10
uzstādīšana Ludzas pilsētā
56. Projekts “Gaismas dārzs Ludzai”; Nr. 1-08/207/2016 (Valsts budžeta programma “Latvijas vides aizsardzības fonds”)
Gaismas dārza ierīkošana
Ludzā, Krāslavas ielā 4A

Iesniedzējs:
Ludzas novada
pašvaldība;
Ierīkots Gaismas
Sadarbības
VTP2; RV2;
dārzs, organizēti
76 618
7 482
69 136
2017
2018
partneri:
U8
gadskārtu svinību
Kārsavas, Ciblas
pasākumi
un
Zilupes
novada
pašvaldības
57. Projekts “Labas vietējās un reģionālās pārvaldības un inovatīvu metožu ieviešana efektīvai elektroniskajai ūdens apgādes pārvaldīšanai”/ Gudrais ūdens (Latvijas – Lietuvas –
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma)
Labas vietējās un reģionālās
Tiks uzstādīti
Iesniedzējs:
pārvaldības un inovatīvu
VTP2; RV2;
ūdens skaitītāji 33
Ludzas novada
300 000
30 000
270 000
2019
2020
metožu ieviešana efektīvai
U1
daudz.dzīv.
pašvaldība;
elektroniskajai ūdens apgādes
mājās, rādītāju
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pārvaldīšanai

nolasīšanas
sistēma

58. Lietus ūdens kanalizācijas sakārtošana Ludzas pilsētā
Lietus ūdens kanalizācijas
VTP2; RV1;
sakārtošana un grāvju tīrīšana
U1
Ludzas pilsētā
59. Zivju resursu atjaunošana publiskajos ezeros Ludzas novadā
Zivju resursu atjaunošana
publiskajos ezeros Ludzas
novadā, aprīkojuma iegāde
VTP2;
RV2;U9

Sakārtota lietus
ūdens sistēma
Ludzas pilsētā

2018

2018

Tiks atjaunoti
zivju resursi
publiskajos ezeros
Ludzas novadā;
iegādāts
aprīkojums

2018

2020

20000

Iegādātas un
uzstādītas
pontonu lapas
konstrukcijas
Ludzas mazajā
ezerā

2018

2018

15000

15000

Uzstādītas šūpoles
daudzdzīvokļu
namu pagalmos
Ludzas pilsētā

2018

2018

40000

40000

Atjaunotas gājēju
celiņi pilsētas
parkā

2018

2018

5000

Izgatavota
tehniskā
dokumentācija
kapličas pārbūvei

2018

2018

Renovētas
daudzdzīvokļu
mājas

2018

2020

40 000

10 000

40 000

2000

8000

60. Pontonu laipas konstrukciju uzstādīšana Ludzas mazajā ezerā
Pontonu laipas konstrukciju
uzstādīšana Ludzas mazajā
ezerā

VTP2; RV2;
U8

20000

61. Šūpoļu uzstādīšana Ludzas pilsētas daudzdzīvokļu namu pagalmos
Šūpoļu uzstādīšana Ludzas
pilsētas daudzdzīvokļu namu
pagalmos

VTP2; RV2;
U8

62. Gājēju celiņu atjaunošana Ludzas pilsētas parkā
Gājēju celiņu atjaunošana
Ludzas pilsētas parkā

VTP2; RV2;
U8

63. Ludzas pilsētas kapličas tehniskās dokumentācijas izgatavošana
Ludzas pilsētas kapličas
tehniskās dokumentācijas
izgatavošana

VTP2; RV2;

5000

RV3: Dzīvojamā fonda attīstība un pieejamības nodrošināšana
64. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšana (līdzfinansējuma piešķiršana)
Daudzdzīvokļu māju siltināšana
VTP2;
100
un energoefektivitātes
100 000
RV3; U3
000
paaugstināšana
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Piešķirts
līdzfinansējums
65. Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu labiekārtošana (līdzfinansējuma piešķiršana)
Daudzdzīvokļu namu
iekšpagalmu seguma
sakārtošana
VTP2; RV3;
60000
60000
U3

Daudzdzīvokļu
namu
iekšpagalmu
seguma
sakārtošana
Piešķirts
līdzfinansējums

2018

2020

2018

2018

Noslēgti
sadarbības līgumi
Organizēti
pieredzes
apmaiņas
braucieni
uzņēmējiem

2018

2020

Organizēts
investīciju forums

2018

2020

Organizēts
uzņēmējdarbības
attīstības atbalsta
konkurss“Esi
uzņēmējs”

2018

2020

Nodarbināti
vismaz 80
jaunieši viena
gada vasaras
periodā

2018

2020

Izdots buklets

2018

2018

VTP3
Novada konkurētspējas palielināšana
RV1: Uzņēmējdarbības labvēlīgas vides veidošana
66. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides Ludzas novada uzņēmējiem
Nekustamā īpašuma nodokļa
VTP3; RV1;
atlaižu piešķiršana novada
U3
uzņēmējiem
67. Pašvaldības un uzņēmēju sadarbības veicināšanas pasākumi
Pārrobežu sadarbības līgumu
slēgšana, pieredzes apmaiņas
braucienu organizēšana, vīzu
VTP3; RV1;
formēšana
U3

Izstrādāti
noteikumi

68. Atbalsta sniegšana uzņēmējiem dalībai forumā
Investīciju foruma organizēšana VTP3; RV1;
3000
3000
U3
69. Uzņēmējdarbības attīstības atbalsta konkursa „Esi uzņēmējs Ludzas novadā” organizēšana
Uzņēmējdarbības attīstības
atbalsta konkursa “Esi
VTP3; RV1;
uzņēmējs” organizēšana
10000
10000
U3
70. Jauniešu nodarbināšana vasaras periodā Ludzas novadā
Jauniešu nodarbinātības
atbalstīšana vasaras periodā
VTP3; RV1;
U3

10 000

10
0000

71. Bukleta izdošana par Ludzas novada industriālajām zonām un piedāvājumiem investoriem
Industriālajā zonā esošo
VTP3; RV1;
2000
2000
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neizmantoto zemes gabalu
U3
identificēšana, kartēšana,
aprakstīšana un marketinga
pasākumi
RV2: Tūrisma attīstība
72. Ludzas novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde
Tūrisma attīstības stratēģijas
VTP3; RV2;
izstrāde
U3

investoriem

Izstrādāta tūrisma
attīstības
2018
2019
stratēģija
73. Projekts “Kulinārijas mantojuma un tradicionālo arodu iemaņu saglabāšana un veicināšana” Nr. ENI-LLB-1-016 (Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programma; Ludzas novada Tūrisma informācijas centrs)
Kulinārijas mantojuma un
Tiks iegādāts
Iesniedzējs:
tradicionālo arodu iemaņu
inventārs un
Krāslavas
saglabāšana un veicināšana
aprīkojums TIC
novada
pasākumu
pašvaldība
VT3;
organizēšanai;
72075
7200
65075
2018
2020
RV2;U7
organizēts Lielais
Latgaļu tirgus
2019. gadā; dalība
starptautiskajā
festivālā
74. Projekts “Māksla, amatniecība un radošā gastronomija – radošums nākotnei”/ CREA4FUTURE (Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma; Ludzas Novadpētniecības
muzejs)
Māksla, amatniecība un radošā
Tiks uzstādīta H.
gastronomija – radošums
VT3;
Franka skulptūra,
150662
15067
135595
2018
2020
nākotnei/ CREA4FUTURE
RV2;U10
dalība
(Franka skulptūra)
starpt.konferences
75. Pasākumi tūrisma infrastruktūras uzlabošanai dabas parkos un takās
Dabas taku labiekārtošana,
Labiekārtotas un
jaunu atpūtas vietu ierīkošana
VTP3; RV2;
regulāri uzturētas
U8
2000
2000
dabas takas,
2018
2020
ierīkotas jaunas
atpūtas vietas
76. Informatīvo norāžu uzstādīšana/ atjaunošana Ludzas pilsētā un Ludzas novadā
Informatīvo ceļa norāžu
VTP3; RV2;
Uzstādītas
uzstādīšana Ludzas pilsētā un
U3
4000
800
3200
norādes
2018
2019
Ludzas novadā
77. Informatīvo stendu, kiosku uzstādīšana Ludzas pilsētā
Informatīvo stendu, kiosku
VTP3; RV2;
Uzstādīti
uzstādīšana
U1
10000
2400
7600
informatīvie
2019
2019
stendi, kioski
78. Ludzas novada tūrisma marketinga pasākumi
2000

2000
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Informatīvā materiāla izdošana
VTP3; RV2;
par tūrisma pakalpojumu
U3
piedāvājumu Ludzas novadā
RV3: Cilvēkresursu nodarbinātība, konkurētspēja un attīstība
79.Algoto pagaidu sabiedrisko darbu organizēšana Ludzas novadā
Organizēt algotu pagaidu
VTP3; RV3;
sabiedrisko darbu Ludzas
U2
novadā

3000

115000

3000

15000
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Katru gadu izdots
1 informatīvais
materiāls

2018

2020

Izveidotas 117
algotu pagaidu
sabiedrisko darbu
vietas

2018

2020

