5.pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.9
Apstiprināti ar Ludzas novada domes 29.08.2019.
Sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 11.§)
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJU PĀRSKATS
2019.GADA BUDŽETAM
Nr.p.k. Projekta nosaukums

Atbildīgā iestāde

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
rezultatīvie rādītāji

ES
Valsts kases
finansējums, aizņēmumi,
EUR
EUR

VTP1
Sociālās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte
RV1: Daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības pieejamība
Ludzas pilsētas
Attīstības un
Ludzas pilsētas
1.
ģimnāzijas peldbaseina
nekustamā
ģimnāzijas peldbaseina
būvniecība
īpašuma nodaļa
būvniecības darbi,
(SAM 8.1.2.)
relaksācijas zona
Ludzas pilsētas
ģimnāzijas un
Ludzas.2.vidusskolas
Iegādāta datortehnika,
342075.95
materiāli tehniskās
aprīkojums,
bāzes uzlabošana
labiekārtots sporta
(SAM 8.1.2.)
laukums,
Sporta laukuma būvn.
ieceres dokumentācija
Tehniskās
Attīstības un
Izstrādāta tehniskā
2.
dokumentācijas izstrāde nekustamā
dokumentācija rotaļu
rotaļu laukuma izbūvei
īpašuma nodaļa
laukuma izbūvei un
Pildas pamatskolā un
telpu pārbūvei Pildas
telpu pielāgošanai PII
pamatskolā
vajadzībām
Ludzas pilsētas
Attīstības un
Veikti Ludzas pilsētas
3.
ģimnāzijas II. korpusa
nekustamā
ģimnāzijas II korpusa
remonts (savienojuma
īpašuma nodaļa,
pārbūves darbi
(izveidots savienojums

Pašvaldības
finansējums,
EUR

2421586,69 52553,43

79000.00

780.00
2500,00

9680.00

61038,00

izveide ar peldbaseina
ēku, kabinetu pārbūve)
Pildas pamatskolas ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana

Ludzas pilsētas
ģimnāzija
Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa

5.

Ludzas Mūzikas
pamatskolas kabinetu
pārbūve, būvprojekts un
būvdarbi

6.

PII “Namiņš” materiāli
tehniskās bāzes
uzlabošana
Istras pagasta PII
tehniskās bāzes
uzlabošana
Ludzas pilsētas
ģimnāzijas materiāli
tehniskās bāzes
uzlabošana

Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa,
Ludzas Mūzikas
pamatskola
PII “Namiņš”

4.

7.

8.

Istras pagasta PII
Ludzas pilsētas
ģimnāzija

9.

Ludzas 2.vidusskolas
materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana

Ludzas
2.vidusskola

10.

Ludzas Mūzikas
pamatskolas materiāli
tehniskās bāzes
uzlabošana
Ludzas BJC materiāli
tehniskās bāzes
uzlabošana

Ludzas Mūzikas
pamatskola

11.

Ludzas BJC

ar peldbaseina ēku,
pārbūvēti kabineti)
Veikti Pildas
pamatskolas ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšanas darbi
Izstrādāta tehniskā
dokumentācija un
veikti būvdarbi Ludzas
Mūzikas pamatskolā

106620,00

5000,00

Iegādātas digitālās
klavieres, baktericīdā
lampa medmāsai
Iegādātas konstrukcijas
rotaļu laukumam

1500,00

Iegādāts zāles pļāvējs,
ledusskapis
profesionālais, gaļas
maļamā mašīna,
drošības tīkls starp
tenisa un futbola
laukumu
Iegādāts siltummezgla
sūknis, uzstādīta
videonovērošanas
sistēma, iegādāti
Mindstrom roboti
Iegādāti mūzikas
instrumenti, rotaļu
laukuma konstrukcijas

4750,00

Iegādāts dizaina
ploteris, skeneris
audumam,
spoguļkamera,

3000,00

8012,00

17500,00,
t.sk KKF
finansējums
3500,00
2950,00

legorobotikas
komplekts, stelles
Ludzas mākslas skolas
Ludzas mākslas
Iegādāti pamatlīdzekļi
12.
materiāli tehniskās
skolas
mācību procesa
bāzes uzlabošana
nodrošināšanai
RV3: Kvalitatīvu kultūras, atpūtas un sporta pakalpojumu pieejamība
Būvprojekta izstrāde
Attīstības un
Izstrādāts būvprojekts
13.
Ludzas pilsdrupu
nekustamā
Pilsdrupu teritorijas
teritorijas
īpašuma nodaļa
labiekārtošanas darbu
labiekārtošanas darbu
veikšanai, veikta
veikšanai, Ludzas
Ludzas pilsdrupu
pilsdrupu konservācijas
konservācija
darbu veikšana
Jaunu pontonu
Izpilddirektors
Izgatavoti jauni
14.
izgatavošana
pontoni
Jaunu lapeņu un citu
Izpilddirektors
Izgatavotas lapenes un
15.
objektu izgatavošana
atjaunotas citas
atpūtas vietās pie
konstrukcijas atpūtas
ezeriem
vietās pie ezeriem
Ludzas
Ludzas
Iegādāti pamatlīdzekļi
16.
novadpētniecības
novadpētniecības muzeja darbības
muzeja materiāli
muzejs
nodrošināšanai
tehniskās bāzes
pilnveidošana
Materiāli tehniskās
Ludzas Tautas
Iegādāts bungu
17.
bāzes uzlabošana
nams
komplekts, trompete,
Ludzas Tautas namā
mikrofoni, parketa
slīpējamā mašīna
Skeitparka asfalta
Ludzas sporta
Ierīkota skeitparka
18.
pamatnes ierīkošana
skola
asfalta pamatne
RV4: Efektīvā publiskā pārvalde
Datortehnikas, sakaru un LNP
Iegādāta datortehnika,
19.
citas biroja tehnikas
Administratīvā
sakaru un citas biroja
iegāde Ludzas novada
nodaļa
tehnika
pašvaldībai un
pašvaldības iestādēm

23137,00

186937,00

82684,00

47251,00

6100,00
10000,00

3536,00

8200,00

10000.00

53735,00

20.

21.

22.

Ludzas novada
pašvaldības Klientu
apkalpošanas centra
izveide

Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa

Izveidots Klientu
apkalpošanas centrs

72000,00, no

Tehniskā projekta
izstrāde 2.stāva zāles
pārbūvei Raiņa ielā 16,
Ludzā
Automātiskās
ugunsaizsardzības un
ugunsgrēka izziņošanas
sistēmas ierīkošana ēkā
Raiņa ielā 16, Ludzā

Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa

Izstrādāta tehniskā
dokumentācija 2.stāva
zāles pārbūvei, Raiņa
ielā 16, Ludzā
Ierīkota automātiskās
ugunsaizsardzības un
ugunsgrēka izziņošanas
sistēma ēkā Raiņa ielā
16, Ludzā

6000,00

Izpilddirektors

tiem 50000 valsts
budžeta
finansējums, 22000
–pašvaldības
finansējums

2500,00

(1. 4.stāvā)

23.

Ventilācijas sistēmas
ierīkošana ēkā Raiņa
ielā 16, Ludzā (3.,
4.stāvā)

Izpilddirektors

Ierīkota ventilācijas
sistēma ēkā Raiņa ielā
16, Ludzā (3., 4.stāvā)

41 758,00

24.

Ugunsdzēsības
signalizācijas ierīkošana
Briģu PP
Signalizācijas ierīkošana
Rundēnu PP kasieres
telpā
Kases aparāta iegāde
Ludzas novada
pašvaldības vajadzībām

Briģu pagasta
pārvalde

Ierīkota ugunsdzēsības
signalizācija Briģu PP

1910,00

Rundēnu pagasta
pārvalde

Ierīkota signalizācija
Rundēnu PP kasieres
telpā
Iegādāts kases aparāts
Ludzas novada
pašvaldības
vajadzībām
Biedru nauda

700,00

Biedru nauda

1400,00

25.

26.

27.

LRAA biedru nauda

28.

Biedrības “Ludzas
rajona partnerība”
biedru nauda

Finanšu un
grāmatvedības
nodaļa

800,00

4679,00

30.

Biedrības “Eiroreģiona
“Ezeru zeme”” biedru
nauda
LPS

31.

LPIA

32.

RACA biedru nauda

33.

Būvprojektu izstrāde ES
finansētiem projektiem,

10 000,00

34.

Latgales SEZ pārvaldes
nodrošināšana

2641,00

29.

RV12: Sociālās infrastruktūras izveide un attīstība
Daudzfunkcionālā
Attīstības un
35.
pakalpojumu centra
nekustamā
izveide Ludzā
īpašuma nodaļa

Biedru nauda

4500,00

11300,00
1000,00
Biedru nauda

Izstrādāts būvprojekts
Uzsākta
83967,00
daudzfunkcionālā
centra izveide Ludzā
Sociālā aprūpes centra
Sociālais aprūpes Izveidota Sociālā
36.
“Ludza” filiāles
centrs “Ludza”
aprūpes centra “Ludza”
Isnaudas pagasta
filiāle Isnaudas pagasta
Istalsnā izveidošana
Istalsnā
VTP2
Tehniskās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte
RV1: Transporta infrastruktūras attīstība
Būvprojektu izstrāde
Attīstības un
Izstrādāts būvprojekts
37.
Sporta ielas pārbūvei,
nekustamā
Sporta ielas pārbūvei
pilsētas ielu remontiem
īpašuma nodaļa
un
pārējām pilsētas ielām
Skolas ielas posma
remonts
Ielu apgaismojuma
Isnaudas pagasta
Ierīkots ielu
38.
ierīkošana Isnaudas
pārvalde
apgaismojums
pagastā
Isnaudas pagastā

5915,00

18755,00

25015,00

19360,00

20000.00
45000,00
1870,00

Ielu apgaismojuma
ierīkošana Rundēnu
pagastā
Ielu apgaismojuma
ierīkošana Istras pagastā

Rundēnu pagasta
pārvalde

Autotransporta iegāde
(divas vieglās
automašīnas)
Dagdas ielas pārbūve,
būvuzraudzība,
autoruzraudzība
Būvprojekta izstrāde PC
C-10 Dzerkaļi-Cirmas
pagasts pārbūvei

Izpilddirektors

44.

Būvprojekta izstrāde PC
Nk-25 Ļubāni-SiloviBuliši pārbūvei

Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa

45.

Pagalmu apgaismojuma
izbūve Ludzas pilsētā

Izpilddirektors

46.

Viedā apgaismojuma
izbūve Ludzas pilsētā

Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa

47.

Celiņu pārbūve Ludzas
pilsētas parkā
Celiņu pārbūve Ludzas
pilsētas parkā
(LAT-RUS pārrobežu
sadarbības programma)
Palešu dakša
frontālajam iekrāvējam
degvielas tvertnes
iekraušanai/izkraušanai

Izpilddirektors

39.

40.

41.

42.

43.

48.

49.

Istras pagasta
pārvalde

Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa
Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa

Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa
Istras pagasta
pārvalde

Ierīkots ielu
apgaismojums
Rundēnu pagastā
Ierīkots ielu
apgaismojums Istras
pagastā
Iegādātas divas vieglās
automašīnas
Rekonstruēta Dagdas
iela

740,00

4110,00

30000,00

150406

116162

Izstrādāta tehniskā
dokumentācija PC C10 Dzerkaļi-Cirmas
pagasts pārbūvei
Izstrādāta tehniskā
dokumentācija PC Nk25 Ļubāni-SiloviBuliši pārbūvei
Izbūvēts pagalmu
apgaismojums Ludzas
pilsētā
Uzsākta viedā
98500
apgaismojuma
ierīkošana Ludzas
pilsētā
Pārbūvēts celiņš
Ludzas pilsētas parkā
Pārbūvēti celiņi Ludzas
pilsētas parkā

5845,00

Iegādāta palešu dakša
frontālajam iekrāvējam
degvielas tvertnes

550,00

5833,00

5000,00

3025

29696,00
80406,00

iegāde Istras PP
iekraušanai/izkraušanai
vajadzībām
Istras PP vajadzībām
Trimeru, krūmgriežuPagastu pārvaldes Iegādāti trimeri,
50.
zāles pļāvēju iegāde
krūmgrieži - zāles
Rundēnu, Pureņu, Istras,
pļāvēji Rundēnu,
Pildas un Cirmas
Pureņu, Istras un
pagastiem
Cirmas pagastiem
RV2: Vides un enerģētikas infrastruktūras attīstība
Būvprojekta izstrāde
Attīstības un
Izstrādāts būvprojekts
51.
centralizētās
nekustamā
kanalizācijas sistēmas
īpašuma nodaļa,
izbūvei Martišu ciemā
Isnaudas pagasta
Jaunā, Saules, Bērzu
pārvalde
ielās
Centralizētās
Attīstības un
Izbūvēta centralizētā
52.
kanalizācijas sistēmas
nekustamā
kanalizācijas sistēma
izbūve Martišu ciemā
īpašuma nodaļa,
Isnaudas pagasta
Jaunā, Saules, Bērzu
Isnaudas pagasta
Martišu ciemā (1.kārta)
ielās
pārvalde
Lietus kanalizācijas
Izpilddirektors
Ierīkota lietus
53.
ierīkošana Liepājas ielā
kanalizācija Liepājas
22b, Ludzā
ielā 22b, Ludzā
Žoga ap bijušo Linu
Attīstības un
Ierīkots žogs ap bijušo 15000,00
54.
fabriku ierīkošana
nekustamā
linu fabrikas teritoriju
īpašuma nodaļa
Līdzfinansējuma
Izpilddirektors,
Piešķirts
55.
piešķiršana nekustamo
Attīstības un
līdzfinansējums
īpašumu pieslēgšanai
nekustamā
daudzdzīvokļu māju
centralizētajai
īpašuma nodaļa
siltināšanai un pagalmu
ūdensapgādes un
labiekārtošanai
kanalizācijas sistēmai
saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem
Siltumtrases kameru
Izpilddirektors,
Renovēta siltumtrase
56.
renovācija P.Miglinīka
Ludzas pilsētas
ielā 27, Ludzā
ģimnāzija
RV3: Dzīvojamā fonda attīstība un pieejamības nodrošināšana

3200,00

11120,00

197778

65926,00

30000,00

60000

17353,00

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Līdzfinansējuma
piešķiršana
daudzdzīvokļu māju
siltināšanai un pagalmu
labiekārtošanai saskaņā
ar saistošajiem
noteikumiem
Līdzfinansējuma
piešķiršana Ludzas
pilsētas kultūrvēsturiskā
centra saglabāšanai
saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem
Logu nomaiņa
pašvaldības dzīvoklī
Latgales ielā 238A,
Ludzā
Dzīvojamās ēkas logu
un durvju nomaiņa Istras
pagastā
Dūmvada atjaunošana
pašvaldības dzīvojamā
Līvānu iela 2, Nukšu
pagastā
Logu un durvju nomaiņa
Rundēnu pagastā

Izpilddirektors,
Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa

Piešķirts
līdzfinansējums
daudzdzīvokļu māju
siltināšanai un pagalmu
labiekārtošanai

50000

Izpilddirektors,
Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa

Piešķirts
līdzfinansējums Ludzas
pilsētas
kultūrvēsturiskā centra
saglabāšanai

4000

Izpilddirektors

750,00

Malkas šķūņa
būvniecība Latgales ielā
56, Ludzā

Izpilddirektors

Nomainīts logs
pašvaldības dzīvoklī
Latgales ielā 238A,
Ludzā
Nomainīti dzīvojamās
ēkas logi un durvis
Istras pagastā
Atjaunots dūmvads
pašvaldības dzīvojamā
Līvānu iela 2, Nukšu
pagastā
Nomainīti logi un
durvis Rundēnu
pagastā
Izbūvēts malkas šķūnis
Latgales ielā 56, Ludzā

Istras pagasta
pārvalde
Ņukšu pagasta
pārvalde
Rundēnu pagasta
pārvalde

VTP3
Novada konkurētspējas palielināšana
RV1: Uzņēmējdarbības labvēlīgas vides veidošana
Jauniešu nodarbinātības Attīstības un
Organizēta jauniešu
64.
programma vasaras
nekustamā
nodarbinātības
laikā
īpašuma nodaļa
programma

2000,00

1284,00

2000,00

4130,00

10000,00

65.

Konkurss “Esi uzņēmējs
Ludzas novadā”

66.

Kulinārijas mantojuma
un tradicionālo arodu
iemaņu saglabāšana un
veicināšana

67.

Inovatīva degradēto
teritoriju reģenerācija
pārrobežu reģionu
ilgtspējīgai attīstībai
(BrownReg), Nr.LLI325
Ludzas TIC e-mārketigs

Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa

Pašvaldības mežu
īpašumu sakārtošana

Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa

68.
69.

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa
Attīstības un
nekustamā
īpašuma nodaļa

Ludzas TIC

Organizēts konkurss
“Esi uzņēmējs Ludzas
novadā”
Tiks iegādāts inventārs un
aprīkojums TIC pasākumu
organizēšanai;
organizēts Lielais Latgaļu
tirgus 2019. gadā; dalība
starptautiskajā festivālā
Izstrādāta tehniskā
dokumentācija degradēto
objektu nojaukšanai,
tehniskais projekts
elektrodaļai

10000,00

22973

30158

4300,00

1936,00

Izstrādāti e-mārketinga
pakalpojumi
Veikta īpašumu
(zemju) uzmērīšana,
mežu taksācija

7000,00
20000,00

E.Mekšs

