2.Pielikums

2. INVESTĪCIJU PLĀNS 2015.-2017.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
(SAM 5.6.2.)
Projekti Latgalē un Alūksnes novadā
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
vietasPiesaistītās investīcijasDegradēto teritoriju
samazinājums (ha)- )

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
uzsākšanas
realizācijas
datums
ilgums

Vadošais partneris
(un sadarbības
partneri)

1.Vidēja termiņa prioritāte
1. Projekta ideja: Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados
Individuālais vai sadarbības projekts: 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.
Projekta iesniedzējs ir Ludzas novada pašvaldība. Investīcijas ir plānots ieguldīt ar komercdarbību saistītajā teritorijā. Plānotās investīcijas tiks veiktas projekta iesniedzēja un partneru īpašumā.
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.
Ludzas pilsētā atbilstoši Ludzas novada teritorijas plānojumam atrodas vairākas rūpnieciskās teritorijas, kurās savu darbību nodrošina ražošanas, kokapstrādes un pakalpojumu sniegšanas
uzņēmumi. Šajās teritorijās būtiska problēma uzņēmējdarbības attīstībai ir degradētas teritorijas un neatbilstoša publiskā infrastruktūra.
Projekta ietvaros plānots rekonstruēt Latgales šķērsielu, paredzot melnā seguma izbūvi, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju, pieslēdzot uzņēmumus pie centrālās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, ielas apgaismojuma ierīkošanu un elektroapgādes sistēmas rekonstrukciju. Latgales šķērsielas kvartālā Ludzas pilsētā koncentrējas liels ražošanas un
pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu skaits un veidojas industriālā zona.
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Odu ielas kvartālā atrodas lieli mežsaimniecības un kokapstrādes uzņēmumi. Ceļa tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, kas nelabvēlīgi ietekmē uzņēmējdarbības attīstību.
A.Jurdža iela ir sliktā tehniskā stāvoklī, tai ir izpostīts augšējais segums, nav nodrošināts atbilstošs apgaismojums, nav nodrošināta kanalizācijas sistēma. A.Jurdža iela nodrošina funkcionālo
savienojumu ar Odu ielu, lai piekļutu gan klāt pieguļošajiem zemes gabaliem, gan esošajiem uzņēmējiem, kas izmanto ielu kravu pārvadājumiem.
Kārsavas novadā ir plānota autoceļa PC Nr.154 Klonesnīki – Griudinīši – Strodi rekonstrukcija, kas veicinās uzņēmējdarbības attīstību un uzlabos teritorijas sasniedzamību, kurā koncentrējas
ražošanas uzņēmumi, kā arī bioloģisko attīrīšanas iekārtu, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas sistēmu izbūve ar saistīto pievedceļu Mežvidu pagastā Klonešnīkos.
Ciblas novadā tiks pārbūvēts pašvaldības autoceļa Z-16 Banoņejas ceļa posms, kas ir Ludzas pilsētas Odu ielas turpinājums.
Plānotie ielu rekonstruējamie posmi atrodas degradētajā teritorijā un tās funkcionālajā savienojumā. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada teritorijās,
nepieciešams veikt ceļu infrastruktūras sakārtošanu. Uzņēmējdarbības attīstībai viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ir sakārtota infrastruktūra, jo lauku teritorijās esošie uzņēmēji
galvenokārt nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi.
Projekta ietvaros ir paredzēta elektroenerģijas pieslēguma izbūve komercdarbības nodrošināšanai Kārsavas novada Mežvidu pagastā Klonešnīkos.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): 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.

1.3.

1.4.

1.5.

Latgales šķērsielas
pārbūve
Ludzas
pilsētā
Odu ielas pārbūve

A.Jurdža
ielas
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

400 000

60 000

340 000

1 216 760

182 514

1 034 246

170 770,59

25 615,59

145 155

305 191,15

45778, 67

259 412,48

Radītas darba vietas – 11
Degradēto
teritoriju
samazinājums (0,82 ha)
Piesaistītas investīcijas –
1000000 EUR,
Radītas darba vietas – 6
Degradēto
teritoriju
samazinājums (0,60 ha)
Radītas darba vietas – 5

2016.

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība (VP)

2016.

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība (VP)

2016.

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība

2016.

2 gadi

Kārsavas
novada
pašvaldība (SP)

2016.

2 gadi

Kārsavas
novada
pašvaldība (SP)
Sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzējs – SIA
Kārsavas
namsaimnieks

Radītas darba vietas – 7,
Degradēto
teritoriju
samazinājums – 0,26 ha
635 000

95 250

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

539 750
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Mežvidu pagastā,
Klonešnīkos
1.6.

Elektrības
pieslēguma 2,5 MW
ierīkošana

400 000

1.7.

Ciblas
novada
pašvaldības autoceļa
Z-16 Banoņejas ceļa
sakārtošana

100 000

220 000

15 000

85 000

424 158.26

2 623 563.48

KOPĀ

180 000

2016.

2 gadi

Radītas darba vietas – 1

2017.

2 gadi

Radītas 48 darba vietas,
piesaistītas
investīcijas
3 000 000 eiro apmērā,
degradēto
teritoriju
platības samazinājums 3,58 ha

180 000
3 227 721.74

Piesaistītas
investīcijas
500000 EUR,
radītas 3 darba vietas

Kārsavas
novada
pašvaldība (SP)
SIA
Latgales
dārzeņu
loģistika
(SP)
SIA Mežvidu oga
(SP)
SIA Eko oga (SP)
SIA JUMIS geo
(SP)
Ciblas
novada
pašvaldība (SP)

X

2. Projekta ideja: Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā
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.
Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības projekts
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
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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.

2.3.

2.4.

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

80 000

340 000

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

2017.

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība (VP)

662 527,52

99 379,13

563 148,39

Radītas 5 darba vietas,
piesaistītas investīcijas 300
00 EUR,
Degradēto
teritoriju
samazinājums – 2,0 ha

2017.

2 gadi

Kārsavas
novada
pašvaldība (SP)
Sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzējs – SIA
Kārsavas
namsaimnieks

469 524,55

84 403

382 095,87

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

2017.

2 gadi

Zilupes
novada
pašvaldība (SP)

420 000

80 000

340 000

Radītas darba vietas – 9

2017.

2 gadi

Zilupes

420 000

4

novada

2.5.

sakārtošana
pakalpojumu
sniegšanas
uzņēmumu
izveidošanai Zilupes
pilsētā
Ražošanas
ēku
sakārtošana Ciblas
novada
Blontu
pagasta
Blontu
ciemā

pašvaldība (SP)

159 375,00

31 875,00

127 500,00

-

-

Radītas darba vietas – 6

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)

2.7.

Ciblas
novada
pašvaldības autoceļa
C – 2 Cibla –
Felicianova
un
Dzirnavu
ielas
sakārtošana
Ciblas
novada
pašvaldības autoceļa
P-2 Pušmucova Nūraugi
rekonstrukcija

500 000

75 000

425 000

-

-

Radītas darba vietas – 4
Piesaistītas investīcijas
220 000 EUR

–

Radītas darba vietas – 5
Piesaistītas investīcijas
30 000 EUR

–

2.8.

235 000

35 250

199 750

KOPĀ:
3 026 281.72

510 907.13

–

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

2 512 348.91

2017.

2019.

Ciblas
novada
pašvaldība (SP)

2017.

2019.

Ciblas
novada
pašvaldība (SP)

2017.

2 gadi

Ciblas
novada
pašvaldība (SP)

2017.

2 gadi

Ciblas
novada
pašvaldība (SP)

X

1. 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.

5

Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības projekts
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.

3.2.

Telpu un teritoriju
sakārtošana
mājražotāju
tīkla
izveidošanai Ludzas
novadā
Telpu un teritoriju
sakārtošana
mājražotāju
tīkla
izveidošanai Zilupes
novadā
KOPĀ

133 801.36

37 070.20

96 731.16

429 090,44

81 363,57

347 726,87

562 8 91,80

118 433,77

444 458,03

Radītas darba vietas – 8
Degradēto
teritoriju
samazinājums (0,4 ha),
piesaistītas
investīcijas
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
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2018.

2 gadi

Ludzas
novada
pašvaldība (VP)

2018.

2 gadi

Zilupes
novada
pašvaldība (SP)

X

Rezerves projekti Latgalē un Alūksnes novadā
(SAM 5.6.2)
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 vietasPiesaistītās investīcijasDegradēto 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
pārbūve
Ludzas
400 000
60 000
340 000
pilsētā
1.2.
Dzirnavu
ielas
pārbūve
Ludzas
300 000
45 000
255 000
pilsētā
1.3.
Sporta ielas pārbūve
600 000
90 000
510 000
Ludzas pilsētā
KOPĀ
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 konkrētajai teritorijai:
2.1.
Aktivitāte
....
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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

KOPĀ
3. Projekta ideja:
.....

X

2.2. Investīciju projekti

N.
p.
k.

Projekta nosaukums

1.

2.

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

3.

4.

Indikatīvā
summa
(EUR)

5.

Finanšu instruments, (EUR)
PrivāCiti
ES fondu
Pašvaldības
tais
finans
finansē-jums
budžets
sektor ējuma
s
avoti

6.

7.

8.

Plānotais laika posms
Projekta plānoties
darbības rezultāti
un to rezultatīvie
rādītāji

Projekta
uzsākšanas
datums

pabeigšanas

10.

11.

12.

9.

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 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.
Investīcijas ir plānots ieguldīt ar komercdarbību saistītajā teritorijā. Projekta iesniedzējs ir Ludzas novada pašvaldība. Plānotās investīcijas tiks veiktas projekta iesniedzēja īpašumā.
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.
Dagdas ielas rajonā atrodas liels pārtikas ražošanas uzņemums (SIA Ludzas maiznīca), ēdināšanas uzņemums, transporta pakalpojumu un ceļu uzturēšanas uzņemumi.
Baznīcas iela atrodas Ludzas pilsētas vēsturiskajā centrā. Vēsturiskajā centrā koncentrējas pakalpojumu sniegšanas un tirdzniecības uzņēmumi, kā arī atrodas ievērojami apskates objekti.
Kvalitatīvas pilsētas transporta infrastruktūras attīstībai ir būtiska loma sabalansētas, stabilas, ilgtspējīgas novada izaugsmes nodrošināšanā un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā. Projekta
ietvaros ir plānots uzlabot ielu infrastruktūru, kas nodrošinātu drošu transporta plūsmu, preču pārvadājumus, materiālu un preču piegādi Ludzas pilsētas teritorijā esošiem uzņēmumiem.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): projekta ietvaros tiks atbalstīti vismaz 6 komersanti – SIA Ludzas maiznīca, SIA Optimus bizness, SIA IVE TRANS, SIA FRANKOPOLE,”
u.c.
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai:
1. Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā
1.1.
Dagdas ielas pārbūve
VTP2; RV1;
Radītās jaunās
U1
darba vietas – 15,
770 770,59
115 615,59
655 155
0
0
2017
2 gadi
VTP3; RV1;
Investīcijas 110
U1
000
Kopā: 770 770,59

115,615,59

655 155

5.6.2. SAM: Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas, atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām
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Projekta ideja: Uzņēmējdarbības veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā
Individuālais vai sadarbības projekts: Individuālais projekts
Projekta idejas 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.
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 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 mārketinga 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
samazinājums
(0,3 ha)

2017

2 gadi

2017

2 gadi

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 2 28
fabrikas teritorijas sakārtošana) VTP3; RV1;
projektu
U1

4 814 854

8072 28

765 000

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

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

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 aktivitāšu pamatojums:
4. Energoefektivitātes paaugstināšana Ludzas novada pašvaldības ēkās
4.2.

4.3.

Ludzas novada Pildas
pamatskola, Ilutas, Pilda, Pildas
pagasts Ludzas novads, LV5733
Poliklīnika, 18. novembra 17,
Ludza, Ludzas nov. LV-5701

VTP2; RV3;
U3

500 000

75 000

425 000

VTP2; RV3;
U3

500 000

75 000

425 000

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,
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mūsdienu prasībām atbilstošu, reģionālas nozīmes izglītības iestādi, kurā kvalitatīvu izglītību iegūst gan pilsētas, gan pagastu izglītojamie.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
5.

Mācību vides un infrastruktūras uzlabošana kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības procesa nodrošināšanai Ludzas pilsētas ģimnāzijā un Ludzas 2. vidusskolā
Ludzas pilsētas 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
dabaszinātņu kabinetu
aprikošana; sporta
infrastruktūras sakartošana un
inventāra iegāde; skolas
internāta pārbūve

9.3.1.SAM: Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā
Projekta ideja:
Projekta idejas pamatojums:
Nepciešami ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; “jauniešu māju” izveide un
ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem (līdz 8 bērniem grupā) ārpus institūcijas.
Projektu idejas tiks precizētas un sagatavotas pēc Labklājības ministrijas ieguldījumu indikatīvā kartējuma izstrādes
6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
7. “Jauniešu māju” izveide un ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem
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2.3. Pārējie investīciju projekti
Finanšu instruments, (EUR)
N.
p.
k.

Projekta nosaukums

1.

2.

Atbilstība Papildinātīb
vidējā
a ar citiem
termiņa
projektiem
prioritātēm (Nr.p.k.)
3.

4.

VTP1; RV1;
U1

Ar 8.1.2.
SAM
projektu

5.

6.

privāta
is
sektors

Citi
finansē
juma
avoti

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

RV1: Daudzveidīgas un kvalitatīvās izglītības pieejamība
1. Baseina būvniecība Ludzas pilsētā
Baseina būvniecības tehniskā
projekta izstrāde
VTP1; RV1;
U1
Baseina būvniecība Ludzas
pilsētā

ES
Indikatīv
fondu
Pašvaldības
ā summa
finansēbudžets
(EUR)
jums

30 000

30 000

3 000 000

450000

2550000

Plānotais laika posms
Projekta
plānoties
darbības
rezultāti un to
rezultatīvie
rādītāji
10.

Projekta

Projekta
uzsākšanas
datums

pabeigšanas

11.

12.

Izstrādāts baseina
būvniecības
tehniskais
projekts

2015

2016

Izbūvēts baseins

2017

2018

2017

2018

2016

2016

2016

2016

2017

2018

Sporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā
Stadiona „Vārpa” rekonstrukcija
Ar 8.1.2.
VTP1; RV1;
Rekonstruēts
SAM
1 260 067 189010 1 134 053
U1
stadions „Vārpa”
projektu
3. Ludzas novada Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes modernizācija un pilnveidošana mācību procesa nodrošināšanai
Stacionāro un portatīvo datoru
VTP1; RV1;
Iegādāta
20 000
3000
17000
iegāde
U1
datortehnika
Mācību un specializētā
aprīkojuma iegāde ( keramikas
apdedzināšanas ceplis,
Uzlabota skolas
VTP1; RV1;
keramikas virpas, aprīkojums
10 000
1500
8500
materiāli tehniskā
U1
koktēlniecības darbnīcai, bērnu
bāze
rotaļu un atpūts stūrītim
aprīkojums)
4. Ludzas novada Brigu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes uzlabošana
Ēkas renovācija
VTP1; RV1;
130 000
30 000
100 000
Renovētā ēka
U1
5. Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana
2.
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Partneri

datums
13.

Ēkas renovācija

VTP1; RV1;
200 000
U1
RV2: Kvalitatīvu veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamība
6. Ludzas novada Higiēnas centra izveide
Ierīkota veļas mazgātava un
dušas telpa, sniegti sociālie
Ar 9.1.3.
VTP1; RV2;
pakalpojumi
SAM
30 000
U1
projektu
7. Sociālās mājas izveide Ludzas pilsētā (sociālie dzīvokļi)
Sociālās mājas Ludzas novada
trūcīgajiem iedzīvotājiem
ierīkošana, sociālo pakalpojumu
Ar 9.1.3.
VTP1; RV2;
sniegšana
SAM
U1
projektu

40 000

8. Daudzfunkcionālā sociālā centra (t.sk. krīzes centra) izveide Ludzā
Daudzfunkcionālā sociālā centra
Ar 9.1.3.
izveide
VTP1; RV2;
SAM
400 000
U1; U3
projektu

200
000

Renovēta skolas
ēka

2017

2018

3000

27000

Ierīkota veļas
mazgātava un
duša, sniegti
sociālie
pakalpojumi

2016

2016

34000

Ierīkota sociālā
māja Ludzas
novada
trūcīgajiem
iedzīvotājiem,
sniegti sociālie
pakalpojumi

2015

2017

340000

Izveidots
daudzfunkcionālais sociālais
centrs

2016

2016

2015

2016

164 000

Organizēti
pasākumi vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai un
slimību
profilaksei

2017

2019

90 000

Uzlabota Sociālā
aprūpes centra
„Ludza”
infrastruktūra

2018

2018

6000

60 000

9. Specializēta transporta pakalpojumu sniegšana personām ar īpašām vajadzībām
Specializēta transporta iegāde
Ar 9.1.3.
un aprīkošana pakalpojumu
VTP1; RV2;
SAM
20 000
sniegšana personām ar īpašām
U3
projektu
vajadzībām
10. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un
slimību profilaksei
VTP1; RV2;
164 000
U3

11. Sociālā aprūpes centra „Ludza” infrastruktūras uzlabošana
Sociālā aprūpes centra „Ludza”
VTP1,
infrastruktūras uzlabošana

RV2, U1

100 000

10 000

Iegādāts
specializēts
transports

RV3: Kvalitatīvu kultūras, atpūtas un sporta pakalpojumu piejamība
12. Ludzas Tautas nama rekonstrukcija
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Ludzas Tautas nama
rekonstrukcija

VTP1; RV3;
U2

700 000

700
000

13. Ludzas novada Nirzas pagasta Tautas Nama materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
Skatuves aprīkojuma, mūzikas
instrumentu (elektrisko
VTP1; RV3;
17000
4000
13000
klavieru) iegāde
U2
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Rekonstruēts
Ludzas tautas
nams

2015

2016

Iegādāts skatuves
aprīkojums,
mūzikas
instrumenti

2016

2017

.

14. Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija
Ludzas Novadpētniecības
muzeja Rijas remonts
VTP1; RV3;
U1; U2

120 000

20000

100 000

15. Objekta „P.Vilcāna keramikas darbnīca” restaurācija un signalizācijas ierīkošana
Keramikas darbnīcas
VTP1; RV3;
restaurācija
U1; U2
VTP3; RV2;
50 000
15000
35000
U1
Signalizācijas ierīkošana
16. Krucifiksa izgatavošana un uzstādīšana Ludzas Novadpētniecības muzeja teritorijā
Jēzus Kristus figūras (koka)
VTP1; RV3;
izgatavošana
U1; U2
1000
1000
VTP3; RV2;
U1
17. Objekta „Jaunsaimnieka māja” labiekārtošana
Tiks veikti labiekārtošanas darbi
VTP1; RV3;
5000
5000
U1; U2

Izremontēta rija;
Izstrādāta
programma
darbam ar
apmeklētājiem;
Restaurēta
keramikas
darbnīca
Ierīkota
signalizācija
Izgatavots un
uzstādīts
krucifikss

Labiekārtots
objekts
„Jaunsaimnieka
māja”
18. Dabas takas izveide Runtortas parkā (zinātn.pētnieciskais darbs, plāna izstrāde, izziņas materiāla un reklāmas izd.)
Tiks veikts zin.pētn.darbs
Izveidota Dabas
(savākti un apkopoti materiāli
VTP1; RV3;
taka; iztīrīts un
par Runtortas parku), sagatavoti
U1; U2
labiekārtots parks;
5 500
500
5 000
izziņas un reklāmas izdevumi,
VTP3; RV2;
sagatavoti izziņas
iztīrīts un labiekārtots parks,
U1; U2
un reklāmas
izveidota Dabas taka
izdevumi
19. Ludzas pilsētas Lielās sinagogas restaurācija
Tiks restaurēta Ludzas Lielās
Restaurēta
VTP1; RV3;
sinagogas ēka un izveidotas 4
250 000
12500
238500
sinagogas ēka
U2
ekspozīcijas
Ekspozīciju izveide Ludzas lielā VTP1; RV3;
Izveidotas
30 000
4500
25500
sinagoga
U2
ekspozīcijas
20. Dabas aizsardzības objektu labiekārtošana Ludzas novadā
Tiks labiekārtoti dabas
labiekārtoti dabas
aizsardzības objekti un
aizsardzības
VTP1; RV3;
izveidotas dabas takas
10000
10000
objekti un
U3
izveidotas dabas
takas
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2014

2015

2016

2018

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2015

2016

2015

2016

2016

2018

Latvijas Dabas
muzejs, Dabas
pētnieks
G.Ēniņš, Ludzas
novada
pašvaldība

21. Mazās arhitektūras formas izveidošana Ludzas pilsētā
Tiks izveidotas un uzstādītas
mazās arhitektūras formas
VTP1; RV3;
Ludzas pilsētā
U3
22. Trenažieru iegāde sporta klubam „Vārpa”
Trenažieru iegāde sporta
VTP1; RV3;
klubam „Vārpa”
U2
23. Bērnu un jauniešu laukuma izveide Ludzas pilsētā
Ierīkots bērnu un jauniešu
VTP1; RV3;
laukums
U2
24. Bērnu pilsētiņas izveide Ludzas pilsētas parkā
Ierīkota bērnu pilsētiņa Ludzas
VTP1; RV3;
pilsētas parkā
U2
25. Ludzas pilsdrupu izgaismojuma izbūve
Ludzas pilsdrupu izgaismojuma VTP2; RV2;
izbūve
26. Ludzas pilsdrupu konservācija
Ludzas pilsdrupu konservācija
VTP2; RV2;
U2

100 000

10000

20000

10 000

2400

7600

10 000

2400

7600

10 000

2400

7600

2000

2000

1 300 000

195000

1 105 000

27. Aprīkojuma iegāde Ludzas novada pagastu bibliotēkām iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
Aprīkojuma iegāde Ludzas
novada pagastu bibliotēkām
VTP1,
iedzīvotāju sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai
50000
5000
45000
RV3, U2

28. Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā”
Veselīga dzīvesveida un aktīvās
brīvā laika pavadīšanas
veicināšana Rundēnu ciemā”
VTP1,
RV3, U2

14 094.75

1 409.4
7

12 685.28
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Izveidotas un
uzstādītas mazās
arhitektūras
formas Ludzas
pilsētā

2015

2018

2016

2017

Ierīkots bērnu un
jauniešu laukums

2015

2016

Ierīkota bērnu
pilsētiņa Ludzas
pilsētas parkā

2016

2016

Rekonstruēts ielu
apgaismojums

2016

2016

Saglabāts 1 valsts
nozīmes kultūras
piemineklis

2016

2019

Tiks iegādāti 30
datorkomplekti, 1
portatīvais dators,
10
multifunkcionālās
drukas iekārtas, 1
fotoaparāts

2018

2018

Uzstādītas bērnu
rotaļu laukuma
konstrukcijas
Rundēnu pagasta
Rundēnu ciemā,
iegādāti un
uzstādīti sporta
trenažieri
Rundēnu pagasta
Rundēnu ciemā

2017

2017

Iegādāti trenažieri

29. Rotaļu laukums Tutānu ciemā – bērnu attīstībai un brīvā laika pavadīšanas dažādošanai
Rotaļu laukums Tutānu ciemā –
bērnu attīstībai un brīvā laika
VTP1,
pavadīšanas dažādošanai
2 748.0
RV3, U2
14 900.34
12 152.25
9
RV4: Efektīvā publiskā pārvalde
30. E-pakalpojumu attīstība Ludzas novada pašvaldībā
E-pārvaldes izveide
VTP1; RV4;
U2
31. „Vienas pieturas aģentūras izveidošana” Ludzas novadā
Tiks izveidota „Vienas pieturas VTP1; RV4;
aģentūra”
U2
32. Pašvaldības darbinieku administratīvās kapacitātes celšana
Pašvaldības darbinieku
apmācība un kvalifikācijas
celšana

Uzstādītas bērnu
rotaļu laukuma
konstrukcijas
Cirmas pagasta
Tutānu ciemā
īstenošana

2017

2017

10 000

1000

9000

E-pārvaldes
izveide

2015

2016

50000

5000

45000

Izveidota „Vienas
pieturas aģentūra”

2015

2016

2016

2018

VTP2
Tehniskās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte
RV1: Transporta infrastruktūras attīstība
33. Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā
Tālavijas ielas posma
VTP2; RV1;
rekonstrukcija (~500m garumā)
U1
750 000
VTP3; RV1;
U1
34. Ludzas novada Ludzas pilsētas Fr.Ķempa ielas posma rekonstrukcija
Fr.Ķempa ielas rekonstrukcija
VTP2; RV1;
posmā no P.Miglinīku ielas līdz
U1
350 000
Jelgavas ielai
VTP3; RV1;
U1
35. Ludzas novada Ludzas pilsētas Stacijas ielas posma rekonstrukcija
Stacijas ielas rekonstrukcija
VTP2; RV1;
posmā no Mazā Ezerkrasta ielas
U1
100 000
līdz Latgales ielai
VTP3; RV1;
U1
36. Ludzas novada Ludzas pilsētas Puškina ielas posma rekonstrukcija
Puškina ielas rekonstrukcija
VTP2; RV1;
posmā no P.Miglinīka ielas līdz
U1
350 000
Jelgavas ielai
VTP3; RV1;
U1
37. Ceļiņu rekonstrukcija Ludzas pilsētas parkā

112500

637500

Rekonstruēts
Tālavijas ielas
posms 500 m
garumā

52 000

298 000

Rekonstruēts ielas
posms – 260 m

2016

2016

15000

85 000

Rekonstruēts ielas
posms – 175 m

2016

2016

52 000

298 000

Rekonstruēts ielas
posms – 265 m

2016

2016
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Ceļiņu rekonstrukcija Ludzas
pilsētas parkā

VTP2; RV1;
U1
Rekonstruēti
100 000
15000
85000
VTP3; RV1;
celiņi – 900 m
U1
38. Dzelzceļa perona „Briģi” izbūve Brigu pagastā, Ludzas novadā
Dzelzceļa perona „Brigi”
būvniecība
39. Gājēju tilta izbūve un auto stāvlaukuma ierīkošana Ludzas pilskalna teritorijā
Tilta un auto stāvlaukuma VTP2; RV1;
izbūve
Ludzas
pilskalna
U1
120 000
18000
102000
teritorijā
VTP3; RV1;
U1
40. Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūve (atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros)
Ceļš Nr.2 Tutāni – Kivļi –
VTP2; RV1;
Rekonstruēts ceļa
Dubinova (Cirmas pagasts)
U1
posms - 6 km
300 000
VTP3; RV1;
(ceļa posms)
U1
Ceļš Nr.6 Brigi-Brigu stacija
VTP2; RV1;
Rekonstruēts ceļa
(Briģu pagasts)
U1
posms - 0,91 km
30 000
VTP3; RV1;
U1
Ceļš Nr.8 Līdeksna – Vurpuļi - VTP2; RV1;
Rekonstruēts ceļa
Ļadiņa (ceļa posms) (Nirzas
U1
posms - 1,1 km
50 000
pagasts)
VTP3; RV1;
U1
Ceļš Nr.28 Horošova –
VTP2; RV1;
Rekonstruēts ceļa
Vorslova - Vurpuļi (ceļa posms)
U1
posms - 0,95 km
50000
(Nirzas pagasts)
VTP3; RV1;
U1
Ceļš Nr. 1 Ludza – Kreiči VTP2; RV1;
Rekonstruēts ceļa
(Isnaudas pagasts)
U1
posms - 3,09 km
530 000
VTP3; RV1;
U1
Ceļš Nr.3 Pilda – Borovaja VTP2; RV1;
Rekonstruēts ceļa
(Pildas pagasts)
U1
posms - 2,3 km
60 000
VTP3; RV1;
U1
Ceļš
Nr.6
Čerņavski
– VTP2; RV1;
Rekonstruēts ceļa
Maļinovka (ceļa posms) (Istras
U1
posms - 6,55 km
280 000
pagasts)
VTP3; RV1;
U1
Ceļš Nr.8 Rutki – Gaveiki – VTP2; RV1;
50 000
Rekonstruēts ceļa
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2016

2016

2016

2016

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Sleinova
pagasts)

–

Fiļkova

(Ņukšu

U1
VTP3; RV1;
U1
Ceļš Nr.5 Vitkupova-Zapani VTP2; RV1;
(Pureņu pagasts)
U1
VTP3; RV1;
U1
Ceļš Nr.30 Pušča - Stukaļi VTP2; RV1;
(Rundēnu pagasts)
U1
VTP3; RV1;
U1
Ceļš Nr.29 Boru kapu ceļš VTP2; RV1;
Rundēnu pagasts
U1
VTP3; RV1;
U1
Ceļš Nr.36 Bori – Barsuki (ceļa VTP2; RV1;
posms) (Rundēnu pagasts)
U1
VTP3; RV1;
U1
RV2: Vides un enerģētikas infrastruktūras attīstība
41. Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā
Kanalizācijas tīklu
VTP2; RV2;
paplašināšana
U1

posms - 1,3 km

140 000

50 000

50 000

30 000

2 000 000

Kanalizācijas sūkņu stacijas
būvniecība

VTP2; RV2;
U1

200 000

Ūdensvada tīklu paplašināšana

VTP2; RV2;
U1

2 000 000

42. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Ludzas pilsētā
Ielu apgaismojuma
VTP2; RV2;
rekonstrukcija Ludzas pilsētā

300 000

43. Zivju resursu atjaunošana publiskajos ezeros Ludzas novadā
Zivju resursu atjaunošana
publiskajos ezeros Ludzas
VTP2; RV2;
10000
novadā

300000

30000

300000

45000

2000

1 700 000

170 000

1 700 000

Rekonstruēts ceļa
posms - 3,14km
Rekonstruēts ceļa
posms - 1, 66 km
Rekonstruēts ceļa
posms - 0,97 km
Rekonstruēts ceļa
posms - 0,5 km

Paplašināti
kanalizācijas tīkli:
3700 metri
Izbūvēta 1
kanalizācijas
sūkņu stacija
Paplašināti
ūdensvada tīkli:
3700 metri

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2016

2016

2016

2016

2016

2016

255000

Rekonstruēts ielu
apgaismojums
Ludzā

2016

2016

8000

Zivju resursu
atjaunošana
publiskajos ezeros
Ludzas novadā

2015

2016

Renovētas

2015

2016

RV3: Dzīvojamā fonda attīstība un pieejamības nodrošināšana
44. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšana
Daudzdzīvokļu māju siltināšana VTP2; RV3;
200000
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un energoefektivitātes
U3
paaugstināšana
45. Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu labiekārtošana
Daudzdzīvokļu namu
iekšpagalmu seguma
VTP2; RV3;
sakārtošana
U3

daudzdzīvokļu
mājas
Daudzdzīvokļu
namu
iekšpagalmu
seguma
sakārtošana

10000

2015

2016

2015

2016

Organizēti
pieredzes
apmaiņas
braucieni
uzņēmējiem

2015

2016

Organizēts
investīciju forums

2015

2016

Organizēts
uzņēmējdarbības
attīstības atbalsta
konkursu „Esi
uzņēmējs”

2015

2016

Jauniešu
nodarbināšana
vasaras periodā

2015

2016

2015

2016

2015

2016

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

Izstrādāti
noteikumi

48. Ludzas novada investīciju foruma organizēšana
Organizēt investīciju forumu
VTP3; RV1;
3000
3000
U3
49. Uzņēmējdarbības attīstības atbalsta konkursa „Esi uzņēmējs Ludzas novadā” organizēšana
Organizēt uzņēmējdarbības
attīstības atbalsta konkursu „Esi
VTP3; RV1;
uzņēmējs”
2000
2000
U3
50. Jauniešu nodarbināšana vasaras periodā Ludzas novadā
Atbalstīt jauniešu nodarbinātību
VTP3; RV1;
vasaras periodā
U3

3000

3000

51. Bukleta izdošana par Ludzas novada industriālajām zonām un piedāvājumiem investoriem
Industriālā zonā esošo
neizmantoto zemes gabalu
VTP3; RV1;
identificēšana, kartēšana,
1000
1000
U3
aprakstīšana un mārketinga
pasākumi
52. Biznesa inkubatora izveide Ludzas novadā
Izveidot biznesa inkubators
VTP3; RV1;

20

Izveidots buklets
investoriem

Izveidots biznesa

Ludzas novadā

U3

RV2: Tūrisma attīstība
53. Ludzas novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde
Tūrisma attīstības stratēģijas
VTP3; RV2;
izstrāde
U3

inkubators Ludzas
novadā

500

54. Ludzas Vecpilsētas attīstības plāna izstrāde
Vecpilsētas attīstības plāna
VTP3; RV2;
izstrāde
U3
500
VTP1; RV3;
U3
55. Pasākumi tūrisma infrastruktūras uzlabošanai dabas parkos un takās
Labiekārtot un regulāri uzturēt
dabas takas, ierīkot jaunas
VTP3; RV2;
atpūtas vietas
U1
2000
56. Ludzas novada Tūrisma informācijas centra mājaslapas atjaunošana
Ludzas novada Tūrisma
VTP3; RV2;
informācijas centra mājaslapas
U3
2000
atjaunošana
57. Informatīvo norāžu uzstādīšana Ludzas pilsētā
Informatīvo ceļa norāžu
VTP3; RV2;
uzstādīšana Ludzas pilsētā
U3
10000
58. Informatīvo stendu uzstādīšana Ludzas pilsētā
Informatīvo stendu uzstādīšana VTP3; RV2;
uz Ludzas pilsētas robežas ar
U1
10000
TIC informāciju
59. Ludzas novada tūrisma informācijas uzlabošana
Informatīvā materiāla izdošana VTP3; RV2;
par tūrisma pakalpojumu
U3
3000
piedāvājumu Ludzas novadā
RV3: Cilvēkresursu nodarbinātība, konkurētspēja un attīstība
60. Algoto pagaidu sabiedrisko darbu organizēšana Ludzas novadā
Organizēt algotu pagaidu
VTP3; RV3;
sabiedrisko darbu Ludzas
U2
115000
novadā

Izstrādāta tūrisma
attīstības
stratēģija

500

Izstrādāts
vecpilsētas
attīstības plāns

500

Labiekārtotas un
regulāri uzturētas
dabas takas,
ierīkotas jaunas
atpūtas vietas

2000

2015

2016

2015

2016

2015

2016

400

1600

Atjaunota TIC
mājaslapa

2015

2015

2400

7600

Uzstādītas
norādes

2015

2015

2400

7600

Uzstādīti
informatīvie
stendi

2015

2015

Katru gadu izdots
1 informatīvais
materiāls

2015

2016

Izveidotas 117
algotu pagaidu
sabiedrisko darbu
vietas

2016

2018

3000

15000
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